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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΨΟΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτοντοσ Ψορζα 

Επωνυμία Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ελευκερίου Βενιηζλου 13-17 

Ρόλθ Μυτιλινθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81 132 

Τθλζφωνο 22510-24444 

Ψαξ 2251040121 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  protokolo@deyamyt.gr 

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ κ. Ρροκοπίου Θρακλισ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.deyamyt.gr 

Είδοσ Ανακζτοντοσ Ψορζα 

Ο Ανακζτων Ψορζασ είναι θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Λζςβου (Δ.Ε.Υ.Α. 
Λζςβου), μθ κεντρικόσ Ανακζτων Ψορζασ, που ακολουκεί τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΛΛ του Ν. 4412/2016. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντοσ Ψορζα είναι θ Φδρευςθ και Αποχζτευςθ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

   α)  Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΥΑΛ www.deyamyt.gr. 

β)     Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ, Τ.Κ. 81132 

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τουσ ανωτζρω αρμόδιουσ για πλθροφορίεσ : κ. 
Ρροκοπίου Θρακλι και κα. Γεωργακι Μαρία ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 
22510 44444.  

1.2  Στοιχεία Διαδικαςίασ-Ωρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 327 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ, με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 
τθσ τιμισ.  

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ 
Λζςβου. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τισ με Κ.Α. : 62.07.080.00, 62.07.080.04, 62.07.080.05, 
62.07.080.07, 62.07.080.11, 62.07.080.12, 62.07.080.13 και 54.00.600.00 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Ψορζα θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 144/2021 
(ΑΔΑ: ΫΔ6ΔΟΚΡΛ-Β6Ξ)  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου. Θ παροφςα ςφμβαςθ 
χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου. 

mailto:protokolo@deyamyt.gr
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Το αντικείμενο τθσ αιτοφμενθσ γενικισ υπθρεςίασ θ εκτζλεςθ όλων των απαραίτθτων εργαςιϊν για τον 
κακαριςμό επιμζρουσ μονάδων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων των ΕΕΛ αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ με ςκοπό τθν ςυντιρθςθ τουσ και τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τουσ.. Θ υπθρεςία 
περιλαμβάνει τα εξισ αντικείμενα: 

Α. Κακαριςμόσ δεξαμενϊν και φρεατίων 

1. Ωειριςμοί ςτον ευρφτερο χϊρο των εγκαταςτάςεων ϊςτε να ολοκλθρωκεί ο κακαριςμόσ ςε ςυνεργαςία 
με Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

2. Ρλιρθσ κακαριςμόσ των προτεινόμενων δεξαμενϊν και φρεατίων.  
3. Μεταφορά και απομάκρυνςθ των προϊόντων ςε χϊρο που κα υποδειχτεί από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
Ϋσ κακαριςμόσ (και απόφραξθ δικτφου αν απαιτείται) νοείται θ επίςκεψθ του αποφρακτικοφ-βυτιοφόρου-
φορτθγοφ  ςτο ςθμείο του προβλιματοσ και θ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του. Ο πάροχοσ κα πρζπει 
να ζχει άμεςθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ (θ οποία ορίηεται ςε μία ϊρα από τθν ειδοποίθςθ τθλεφωνικά) 
κακϋ όλο το εικοςιτετράωρο. 

Β. Κακαριςμόσ Αντλιοςταςίων  

Ο κακαριςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια:  

α) Τοποκζτθςθ  μπαλονιοφ (φοφςκωμα με αζρα) ανάλογθσ διατομισ ςτο δίκτυο ειςόδου λυμάτων για τθν 
αποφυγι ειςροισ ειςερχόμενου λφματοσ ςτθν ΕΕΛ. 

β) Εκκζνωςθ του περιεχομζνου (λφματα) τθσ δεξαμενισ από τισ υπάρχουςεσ εγκατεςτθμζνεσ αντλίεσ αν 
είναι ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ χρειάηεται εφεδρικι υποβρφχια αντλία 
κατάλλθλθσ παροχισ ι θ χριςθ αποφρακτικοφ εφοδιαςμζνου με αντλία αναρρόφθςθσ κατάλλθλθσ 
παροχισ. Θ απόρριψθ τθσ ςυνολικοφ περιεχομζνου τθσ δεξαμενισ κα γίνεται ςτθν πλθςιζςτερθ Ε.Ε.Λ. 
(Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Λυμάτων)κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ, για περαιτζρω 
επεξεργαςία.  

γ) Διακοπι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (Θλεκτρικόσ Ρίνακασ ςε κατάςταςθ OFF). Κατάβαςθ ζμπειρου 
εργατικοφ προςωπικοφ εντόσ τθσ δεξαμενισ με χριςθ κατάλλθλου μικουσ κλίμακασ (ςκάλα) και μζςων 
προφφλαξθσ αυτοφ (κράνοσ, μάςκα κλπ). Συλλογι με τθν χριςθ φτυαριϊν και ςκαπανϊν των 
κακιηανόντων φερτϊν αντικειμζνων (τρίχεσ, πζτρεσ, ξφλα, άμμοσ κλπ), ςε διάφορα ςθμεία ςτο δάπεδο τθσ 
δεξαμενισ και αναρρόφθςθ αυτϊν (ςωρϊν) με τθν χριςθ αποφρακτικοφ, εφοδιαςμζνου με αντλία 
αναρρόφθςθσ κατάλλθλθσ παροχισ. Ρλφςιμο και κακαριςμόσ τοίχων, δαπζδου, φρεατίου 
εγκατεςτθμζνων αντλιϊν, οδθγϊν ανζλκυςθσ και κακζλκυςθσ αντλιϊν, οδθγοφ εγκατεςτθμζνων φλοτζρ 
κλπ, με ταυτόχρονθ αναρρόφθςθ από το υπάρχον αποφρακτικό.  

δ) Ανάβαςθ του προςωπικοφ από το δάπεδο τθσ δεξαμενισ ςτο δάπεδο του αντλιοςταςίου και 
κακαριςμόσ με ταυτόχρονο πλφςιμο αυτοφ. Κακαριςμόσ των εξαρτθμάτων. Αποκατάςταςθ παροχισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ (Θλεκτρικόσ Ρίνακασ ςε κατάςταςθ ON).  

ε) Αφαίρεςθ του μπαλονιοφ( ξεφοφςκωμα) ανάλογθσ διατομισ από τον κεντρικό αγωγό ειςόδου λυμάτων 
και αποκατάςταςθ λειτουργίασ αυτοφ.  

Γ. Μεταφορά ανάμεικτου υγροφ των Α/Σ ανακυκλοφορίασ 

Θ μεταφορά ανάμεικτου υγροφ των Α/Σ ανακυκλοφορίασ από τισ ΕΕΛ Λουτρϊν, Καλλονισ, Ευεργζτουλα, 
Μικυμνασ, Γζρασ, Δ.Ε. Ερεςοφ-Άντιςςασ,  ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μυτιλινθσ («Καρά 
Τεπζσ»)  ι όπου αλλοφ υποδειχτεί από τθν Υπθρεςία, κα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ 
υπεφκυνουσ τθσ ΕΕΛ Μυτιλινθσ. Θ μεταφορά κα γίνεται ςταδιακά μζςα ςε ζνα χρόνο από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ ι/και ζωσ τθν εξάντλθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, αναλόγωσ με τισ παρουςιαηόμενεσ 
ανάγκεσ των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90470000-2 – Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ αποχετεφςεων και 90513700-3 – Υπθρεςίεσ 
μεταφοράσ υλίοσ.            
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται για  το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.                          

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 47.860,00 € χωρίσ ΨΡΑ ευρϊ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι/και μζχρισ 
ότου εξαντλθκεί το ςυμβατικό οικονομικό αντικείμενο. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο παράρτθμα Λ-
Τεχνικι Ζκκεςθ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο 
βάςει τιμισ. Επιπλζον θ προςφερόμενθ υπθρεςία  πρζπει να πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτα παραρτιματα και τθ παροφςα 
διακιρυξθ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4782/2021 (Αϋ36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», 

 του Ν. 1069/80 « Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 τθσ υπ’ αρίκ. 144/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ6ΔΟΚΠΛ-Β6Ξ) Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν ζγκριςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δαπάνθσ  και των όρων διακιρυξθσ 
και του τρόπου διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

-    τθσ με αρικμό 480/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΒΝ6ΟΚΠΛ-5ΝΛ) Απόφαςθσ Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 31/05/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
12:00. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

1.6 Δθμοςιότθτα  

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ 
ζδρασ του νομοφ. Συγκεκριμζνα ςτθν θμεριςια τοπικι εφθμερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΘΣ ΛΕΣΒΟΥ». 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντοσ Ψορζα, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.deyamyt.gr ςτθν διαδρομι : www.deyamyt.gr/announcements/prokiryxeis   

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των εκ του νόμου απαιτοφμενων δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyamyt.gr/
http://www.deyamyt.gr/announcements/prokiryxeis
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. H προκιρυξθ  

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία 
του ανακζτοντοσ φορζα κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 07:00-14:30. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο και ζξι θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται. 

Ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

                                                           
1
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (πχ αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ανακζτων φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τον ανακζτων φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε 
εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Ο Ανακζτων Ψορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.2 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι του Ανακζτοντοσ Ψορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

Τζλοσ, οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να παραχωροφν κατ’ αποκλειςτικότθτα το δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςε οριςμζνουσ φορείσ και για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 256 του ν.4412/2016. 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 

                                                           
2
 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 
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2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) ο Ανακζτων Ψορζασ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
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ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/20163,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ4,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 13 του Ν. 4782/2021, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων του ανακζτοντοσ 
φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

                                                           
3
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

4
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 

εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.2.4. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.2.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.2.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016.  

2.2.2.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, ο ανακζτων φορζασ μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ 5 ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία 6 

                                                           
5
      Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  

6
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
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2.2.4 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

1. Να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ κακαριςμοφ αντλιοςταςίων λυμάτων, δεξαμενϊν ι φρεατίων 
ακροιςτικισ διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ 
ζωσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, επί αποδείξει.   

2. Να κατζχουν ι να μιςκϊνουν Βυτιοφόρο όχθμα τουλάχιςτον (8m³) με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ, 
από βάκοσ ζωσ 9μ.  

3. Να κατζχουν ι να μιςκϊνουν αποφρακτικό όχθμα με άδεια Μ.Ε. (Μθχάνθμα Ζργων) 

4. Να κατζχουν ι να μιςκϊνουν Μικρό φορτθγό αυτοκίνθτο ι θμιφορτθγό ωφζλιμου φορτίου 
τουλάχιςτον 3 tn. 

5. Να διακζτουν ςυνεργείο από τζςςερισ εργάτεσ (εκτόσ των χειριςτϊν ι των οδθγϊν των 
οχθμάτων/μθχανθμάτων). 

2.2.5 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) το πρότυπο διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001 ι ιςοδφναμο και 

β) το  πρότυπο διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001 ι ιςοδφναμο και 

γ) πρότυπο διαχείριςθσ περιβαλλοντικισ αςφάλειασ ISO 14001 ι ιςοδφναμο.  

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά, πρζπει να αναφζρονται ςτισ εργαςίεσ τισ ςχετικζσ με αυτζσ που 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I (Τεχνικι Ζκκεςθ) και να βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι των 
προςφορϊν. 

2.2.6 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.4), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ . Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα VI, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ7 καταρτίηεται από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΘ).  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν8. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.2 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ανακζτων φορζασ που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

                                                           
7
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

8
  Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 
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• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά9: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του10. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν.  Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων11 

                                                           
9
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
10

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

11
  Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί 
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,12 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Κατάλογο με ςυμβάςεισ ςχετικζσ με τθν αποκθρυχκείςα υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ πενταετίασ ζωσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςιο ι 
ιδιωτικό παραλιπτθ. Ο κατάλογοσ κα πρζπει να υποβλθκεί υπογεγραμμζνοσ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπό του οικονομικοφ φορζα. Οι παραδόςεισ και θ εκτζλεςι τουσ, αποδεικνφονται από τα 
παρακάτω κατά περίπτωςθ, ΕΓΓΑΨΑ ΑΡΟΔΕΛΞΘΣ : α/. εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτων φορζασ με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από τθν αρμόδια αρχι (βεβαίωςθ 

                                                           
12

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ) β/. εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ 
με διλωςθ του αγοραςτι, όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο εκπρόςωπο, θ οποία κα 
ςυνοδεφεται από  βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ. Tα ΕΓΓΑΨΑ ΑΡΟΔΕΛΞΘΣ κα πρζπει, να υποβλθκοφν 
ωσ ςυνθμμζνα του ωσ άνω καταλόγου. Από τα επιςυναπτόμενα ΕΓΓΑΨΑ ΑΡΟΔΕΛΞΘΣ κα πρζπει 
να προκφπτουν με ςαφινεια τα δθλωκζντα ςτον κατάλογο ςτοιχεία (ΡΑΑΛΘΡΤΘΣ-ΩΟΝΛΚΘ 
ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ-ΡΟΣΟ).  

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι είναι νόμιμοσ κάτοχοσ βυτιοφόρου οχιματοσ 
τουλάχιςτον (8m³) με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ, από βάκοσ ζωσ 9 μ. νόμιμοσ κάτοχοσ 
Βυτιοφόρου αποφρακτικοφ οχιματοσ και νόμιμοσ κάτοχοσ φορτθγοφ ι θμιφορτθγοφ οχιματοσ 3 
τόνων. 

 Κεωρθμζνα αντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ, των υπό κατοχι οχθμάτων των παραπάνω 
αναφερόμενων ςτο προθγοφμενο εδάφιο με ιςχφ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμου. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνει ότι διακζτει το απαιτοφμενο ςυνεργείο των τεςςάρων 
(4) εργαηόμενων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Θ εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνοδεφεται και 
από ονομαςτικι κατάςταςθ του ςυνόλου των εργαηομζνων που απαςχολεί ανά ειδικότθτα 

 Σε περίπτωςθ που ςυμμετζχοντεσ δεν κατζχουν τα παραπάνω αναφερόμενα οχιματα εναλλακτικά 
μποροφν να μιςκϊςουν τρίτων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του απαιτοφμενου ΒΥΤΛΟΨΠΟΥ ΟΩΙΜΑΤΟΣ, 
ΑΡΟΨΑΚΤΛΚΟΥ ΟΩΘΜΑΤΟΣ και του απαιτοφμενου ΨΟΤΘΓΟΥ ι ΘΜΛΨΟΤΘΓΟΥ με τθν 
οποία κα δθλϊνει ότι εφόςον ανακθρυχκεί ανάδοχοσ ο ςυμμετζχων κα παραχωρεί το 
βυτιοφόρο, το αποφρακτικό όχθμα ι το φορτθγό μεταφοράσ λυμάτων για να το 
χρθςιμοποιιςει ςτον κακαριςμό των αντλιοςταςίων λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΛ. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ότι κα χρθςιμοποιεί το Βυτιοφόρο, το αποφρακτικό 
όχθμα ι το φορτθγό, αναφζροντασ τον αρ. κυκλοφορίασ και το ονοματεπϊνυμο του 
ιδιοκτιτθ, για τον κακαριςμό των αντλιοςταςίων λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΛ. 

3. Κεωρθμζνα αντίγραφα και ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ των αδειϊν 
κυκλοφορίασ, των υπό μίςκωςθ παραπάνω αναφερόμενων ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ 
ΒΥΤΛΟΨΟΟΥ, ΑΡΟΨΑΚΤΛΚΟΥ & ΨΟΤΘΓΟΥ ι ΘΜΛΨΟΤΘΓΟΥ. 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνει ότι διακζτει το απαιτοφμενο ςυνεργείο 
εργαηόμενων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Θ εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ κα 
ςυνοδεφεται και από ονομαςτικι κατάςταςθ του ςυνόλου των εργαηομζνων που 
απαςχολεί ανά ειδικότθτα. 

 Ευκρινι φωτοαντίγραφα του διπλϊματοσ χειριςτι μθχανιματοσ ζργου και των διπλωμάτων 
οδιγθςθσ, των χειριςτϊν/οδθγϊν που κα παρζχουν τθν υπθρεςία 

 Βεβαίωςθ ι απόδειξθ καταβολισ ι βεβαίωςθ απαλλαγισ των τελϊν κυκλοφορίασ των 
μθχανθμάτων ζργων-οχθμάτων που κα διακζςει για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. 

Ρρόςκετα οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να προςκομίςουν, τα παρακάτω δικαιολογθτικά.  

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων 
νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

2.α.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 νομίμωσ κεωροφμενθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, από τθν 
οποία να προκφπτει ότι, διακζτει καλϊσ λειτουργοφςεσ όλεσ εκείνεσ τισ απαραίτθτεσ ςυςκευζσ και 
διατάξεισ αςφαλείασ για τισ εργαςίεσ εντόσ κλειςτϊν χϊρων και φρεατίων με λφματα (τρίποδο αςφαλοφσ 
κακόδου και ανόδου ςε φρεάτια, μετρθτζσ επικινδφνων αερίων κ.λ.π.) κακϊσ και τα ατομικά μζςα 
υγιεινισ και αςφαλείασ για το προςωπικό, που είναι απαραίτθτα για τθν αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
(κατάλλθλα υποδιματα, φόρμεσ, κράνθ, παποφτςια κ.λ.π.). 
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2.β. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, νομίμωσ κεωροφμενθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ότι 
διακζτει και κα χρθςιμοποιιςει ςε όλθ τθ διάρκεια παροχισ υπθρεςίασ τα εργαλεία και μθχανιματα που 
απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν και γενικά ςε κάκε εργαςία που πρόκειται να 
πραγματοποιείται ςτα αντλιοςτάςια και τα φρεάτια κακϊσ και επιπλζον εργαλεία, ατομικά και ομαδικά 
μζτρα προςταςίασ και μθχανιματα που τυχόν απαιτθκοφν για τισ εν λόγω εργαςίεσ επιςκευϊν και 
ςυντιρθςθσ , τα οποία δεν αναφζρονται ρθτά (όπωσ μθχανιματα εξαεριςμοφ, μάςκεσ αερίων, ςτολζσ 
κ.λ.π.). 

2.γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, νομίμωσ κεωροφμενθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ότι 
διακζτει και κα χειρίηεται ςε κάκε απαίτθςθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπαλόνια ζμφραξθσ 
αγωγϊν για κυκλικοφσ αγωγοφσ από Ψ160 ζωσ Ψ630 κακϊσ και όλα τα παρελκόμενά τουσ για τθν αςφαλι 
εγκατάςταςι τουσ. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, νομίμωσ κεωροφμενθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ότι κα 
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και παντόσ τρίτου για οιαδιποτε παράβαςθ των 
διατάξεων περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και για κάκε περιβαλλοντικι ι υγειονομικι ηθμία ικελε 
προκλθκεί κατά τθν εκτζλεςθ ι επ’ αφορμι τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ηθτοφμενα εν 
ιςχφ πιςτοποιθτικά από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 13.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

                                                           
13

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019.  
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Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ14 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
 
Β.7.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.15 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
μόνο τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα I, II, III, ΛV και V τθσ 
Διακιρυξθσ για  το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ υπθρεςίασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.2 Ωρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

                                                           
14

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
15

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ ΤΚ 81132 

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τον ανακζτοντα φορζα, Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ 
ΤΚ 81132 

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τον ανακζτοντα φορζα, Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ 
ΤΚ 81132 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο του ανακζτοντοσ φορζα που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 
τθσ παροφςασ. Ο ανακζτων φορζασ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν ο 
ανακζτων φορζασ ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά του ………  

για τθν Υπθρεςία: «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν 
προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ»  

με ανακζτουςα αρχι τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 31/05/2021 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτον ανακζτοντα φορζα με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι 
που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τον ανακζτοντα φορζα ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο 
του ανακζτοντοσ φορζα) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε  περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),   

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  
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Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ διακιρυξθσ+ ςτο ΚΘΜΔΘΣ). 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ 
μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VI), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τον ανακζτων φορζα ςτα παραρτιματα I και II τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτα παραρτιματα I και II τθσ παροφςθσ, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. 

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Πλεσ οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ να φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ (τθν θμερομθνία 
ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ). 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα 
υπογεγραμμζνο.  

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΫ (€) για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον ανακζτοντα φορζα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  V τθσ παροφςασ. 

2.4.5 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τεςςάρων 
(4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον ανακζτοντα 
φορζα, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο ανακζτων φορζασ κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, ο 
ανακζτων φορζασ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

Ο ανακζτων φορζασ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον ανακζτων φορζα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 121 του 
Ν.4782/2021,, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ. γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ  
παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΨΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο του 
ανακζτοντοσ φορζα για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςθσ και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και 
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ 
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε με 
το άρκρο 121 του Ν. 4782/2021. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο Ανακζτον Ψορζασ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο ςτον ανακζτων φορζα, προκειμζνου θ 
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.   

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. Θ 
αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
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οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ 
(παρ. 4 του άρκρου 327). 
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο ανακζτων 
φορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ανακζτων φορζασ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ16.  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τον ανακζτων φορζα μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων17 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτοφ, ςτουσ προςφζροντεσ 
μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 
 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτισ. 

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 103 του ν.4412/2016 αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, ο ανακζτων 
φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ 
περιπτϊςεισ που ο ανακζτων φορζασ ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι 
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και 
τθσ διαφάνειασ. 
                                                           
16

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
17

 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά18 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ, από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτθ ςυνζχεια το διαβιβάηει ςτο αποφαινόμενο όργανο του 
ανακζτοντοσ φορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο ανακζτων φορζασ δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 
του ν.4412/2019. 

Ο Ανακζτων Ψορζασ  προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για 
τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά.  

3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία 
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

                                                           
18

  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 1.5 τθσ 
παροφςασ.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι 
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ του Ανακζτοντοσ Ψορζα που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Ο ανακζτων φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του ανακζτοντοσ φορζα ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ πλθρωμι κα γίνεται με εξόφλθςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν τμθματικι παραλαβι 
από τεχνικισ απόψεωσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι είναι:  

 Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ (Συντάςςεται από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)  

 Τιμολόγιο με τθν ζνδειξθ ΕΞΟΨΛΘΚΘΚΕ  

 Εξοφλθτικι απόδειξθ εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΨΛΘΚΘΚΕ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι 

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:.  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 17 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του ανακζτοντοσ φορζα, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον ανακζτων φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ 
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται 
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201619. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

                                                           
19

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  κακ’ 
φλθν αρμόδια υπθρεςία ι διαφορετικά από τθν υπθρεςία που ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ Λζςβου. Θ παραπάνω υπθρεςία κα ειςθγείται προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 
ΔΕΥΑ Λζςβου για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων 
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του  
ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑ Λζςβου μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν 
ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ι/και 
ζωσ τθν εξάντλθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
ανακζτοντοσ φορζα μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου20. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτων φορζασ τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1.Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του ωσ άνω νόμου.  

6.3.2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί 
και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ 
ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν 
απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ που ακολουκοφν. 

                                                           
20

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 
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6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4.Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220. 

6.3.5.Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ21  

Δεν προβλζπεται 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, ο ανακζτων φορζασδφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

                                                           
21

 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
ο ανακζτων φορζασ δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ,  δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 
του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ)22. 

                                                           
22

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, 
τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι - ΤΕΩΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Αντικείμενο- Ρεριοχι εργαςιϊν 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και 
ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των 
Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ».  

Το αντικείμενο τθσ αιτοφμενθσ γενικισ υπθρεςίασ θ εκτζλεςθ όλων των απαραίτθτων εργαςιϊν για τον 
κακαριςμό επιμζρουσ μονάδων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων των ΕΕΛ αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ με ςκοπό τθν ςυντιρθςθ τουσ και τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τουσ.  

Θ προσ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ είδθ κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): [90470000-2]-Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ αποχετεφςεων και *90513700-3]-
Υπθρεςίεσ μεταφοράσ ιλφοσ. 

Θ ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) θμερολογιακοφσ 
μινεσ ι/και ζωσ τθν εξάντλθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου. 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 47.860,00 € χωρίσ Ψ.Ρ.Α και 
55.996,20 € με Ψ.Ρ.Α. 

Στο ποςό αυτό περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

α)  Το κόςτοσ των οχθμάτων τα οποία κα απαιτθκοφν για τθν διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ. Το κόςτοσ 
μετακίνθςθσ, ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ τουσ βαραίνουν τον πάροχο. 

β)  Θ μιςκοδοςία του ςυνεργείου που κα διεξάγει τθν εργαςία. Τθν ευκφνθ του ςυνεργείου ζχει ο 
πάροχοσ που αναλαμβάνει τθν εργαςία, ο οποίοσ ευκφνεται απζναντι τθσ επιχείρθςθσ για τθν εν 
γζνει καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

Οι προσ ανάκεςθ εργαςίεσ είναι οι παρακάτω: 

Αϋ: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ  

«ΕΕΛ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ» 

 Κακαριςμόσ φρεατίου ειςόδου 

 Κακαριςμόσ δεξαμενισ εξάμμωςθσ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ςτραγγιδίων 

 Κακαριςμόσ δεξαμενϊν χλωρίωςθσ 
«ΕΕΛ ΛΟΥΤΫΝ» 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ειςόδου 

 Κακαριςμόσ δεξαμενισ εξάμμωςθσ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ δεξαμενϊν χλωρίωςθσ 
 

Βϋ: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΑΛΛΟΝΘΣ «ΕΕΛ ΚΑΛΛΟΝΘΣ» 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ςτραγγιδίων 

 Κακαριςμόσ δεξαμενϊν χλωρίωςθσ 
 

Γϋ:  ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΕΣΟΥ – ΑΝΤΛΣΣΘΣ «ΕΕΛ ΕΕΣΟΥ» 
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 Κακαριςμόσ φρεατίου ειςόδου 

 Κακαριςμόσ δεξαμενισ εξάμμωςθσ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ςτραγγιδίων 

 Κακαριςμόσ δεξαμενϊν χλωρίωςθσ 
 

 Δϋ:   ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ «ΕΕΛ ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ» 

 Κακαριςμόσ δεξαμενισ εξάμμωςθσ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ςτραγγιδίων 
 

Εϋ:    ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΘΚΥΜΝΑΣ «ΕΕΛ ΜΘΚΥΜΝΑΣ» 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ειςόδου 

 Κακαριςμόσ δεξαμενισ εξάμμωςθσ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ δεξαμενϊν χλωρίωςθσ 
 

ΣΤϋ:    ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΓΕΑΣ «ΕΕΛ ΓΕΑΣ» 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ειςόδου 

 Κακαριςμόσ δεξαμενισ εξάμμωςθσ 

 Κακαριςμόσ αντλιοςταςίου ανακυκλοφορίασ 

 Κακαριςμόσ δεξαμενϊν χλωρίωςθσ 
 

 

ΜΕΤΑΨΟΑ ΑΝΑΜΕΛΚΤΟΥ ΥΓΟΥ ΑΡΟ Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ ΕΕΛ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΕΛ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ ΤΫΝ 
ΚΑΤΫΚΛ ΕΕΛ: 

A. ΕΕΛ ΜΘΚΥΜΝΑΣ 
B. ΕΕΛ Δ.Ε. ΕΕΣΟΥ-ΑΝΤΛΣΣΑΣ 
Γ. ΕΕΛ ΚΑΛΛΟΝΘΣ 

Γ.    ΕΕΛ ΛΟΥΤΫΝ 

Δ.   ΕΕΛ ΡΛΫΜΑΛΟΥ 

Ε.    ΕΕΛ ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ 

 

 

1.2  Ρεριγραφι εργαςίασ 

Α. Κακαριςμόσ δεξαμενϊν και φρεατίων 

4. Ωειριςμοί ςτον ευρφτερο χϊρο των εγκαταςτάςεων ϊςτε να ολοκλθρωκεί ο κακαριςμόσ ςε ςυνεργαςία 
με Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

5. Ρλιρθσ κακαριςμόσ των προτεινόμενων δεξαμενϊν και φρεατίων.  
6. Μεταφορά και απομάκρυνςθ των προϊόντων ςε χϊρο που κα υποδειχτεί από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
Ϋσ κακαριςμόσ (και απόφραξθ δικτφου αν απαιτείται) νοείται θ επίςκεψθ του αποφρακτικοφ-βυτιοφόρου-
φορτθγοφ  ςτο ςθμείο του προβλιματοσ και θ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του. Ο πάροχοσ κα πρζπει 
να ζχει άμεςθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ (θ οποία ορίηεται ςε μία ϊρα από τθν ειδοποίθςθ τθλεφωνικά) 
κακϋ όλο το εικοςιτετράωρο. 

Β. Κακαριςμόσ Αντλιοςταςίων  
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Ο κακαριςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια:  

α) Τοποκζτθςθ  μπαλονιοφ (φοφςκωμα με αζρα) ανάλογθσ διατομισ ςτο δίκτυο ειςόδου λυμάτων για τθν 
αποφυγι ειςροισ ειςερχόμενου λφματοσ ςτθν ΕΕΛ. 

β) Εκκζνωςθ του περιεχομζνου (λφματα) τθσ δεξαμενισ από τισ υπάρχουςεσ εγκατεςτθμζνεσ αντλίεσ αν 
είναι ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ χρειάηεται εφεδρικι υποβρφχια αντλία 
κατάλλθλθσ παροχισ ι θ χριςθ αποφρακτικοφ εφοδιαςμζνου με αντλία αναρρόφθςθσ κατάλλθλθσ 
παροχισ. Θ απόρριψθ τθσ ςυνολικοφ περιεχομζνου τθσ δεξαμενισ κα γίνεται ςτθν πλθςιζςτερθ Ε.Ε.Λ. 
(Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Λυμάτων)κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ, για περαιτζρω 
επεξεργαςία.  

γ) Διακοπι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (Θλεκτρικόσ Ρίνακασ ςε κατάςταςθ OFF). Κατάβαςθ ζμπειρου 
εργατικοφ προςωπικοφ εντόσ τθσ δεξαμενισ με χριςθ κατάλλθλου μικουσ κλίμακασ (ςκάλα) και μζςων 
προφφλαξθσ αυτοφ (κράνοσ, μάςκα κλπ). Συλλογι με τθν χριςθ φτυαριϊν και ςκαπανϊν των 
κακιηανόντων φερτϊν αντικειμζνων (τρίχεσ, πζτρεσ, ξφλα, άμμοσ κλπ), ςε διάφορα ςθμεία ςτο δάπεδο τθσ 
δεξαμενισ και αναρρόφθςθ αυτϊν (ςωρϊν) με τθν χριςθ αποφρακτικοφ, εφοδιαςμζνου με αντλία 
αναρρόφθςθσ κατάλλθλθσ παροχισ. Ρλφςιμο και κακαριςμόσ τοίχων, δαπζδου, φρεατίου 
εγκατεςτθμζνων αντλιϊν, οδθγϊν ανζλκυςθσ και κακζλκυςθσ αντλιϊν, οδθγοφ εγκατεςτθμζνων φλοτζρ 
κλπ, με ταυτόχρονθ αναρρόφθςθ από το υπάρχον αποφρακτικό.  

δ) Ανάβαςθ του προςωπικοφ από το δάπεδο τθσ δεξαμενισ ςτο δάπεδο του αντλιοςταςίου και 
κακαριςμόσ με ταυτόχρονο πλφςιμο αυτοφ. Κακαριςμόσ των εξαρτθμάτων. Αποκατάςταςθ παροχισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ (Θλεκτρικόσ Ρίνακασ ςε κατάςταςθ ON).  

ε) Αφαίρεςθ του μπαλονιοφ( ξεφοφςκωμα) ανάλογθσ διατομισ από τον κεντρικό αγωγό ειςόδου λυμάτων 
και αποκατάςταςθ λειτουργίασ αυτοφ.  

Γ. Μεταφορά ανάμεικτου υγροφ των Α/Σ ανακυκλοφορίασ 

Θ μεταφορά ανάμεικτου υγροφ των Α/Σ ανακυκλοφορίασ από τισ ΕΕΛ Λουτρϊν, Καλλονισ, Ευεργζτουλα, 
Μικυμνασ, Γζρασ, Δ.Ε. Ερεςοφ-Άντιςςασ,  ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μυτιλινθσ («Καρά 
Τεπζσ»)  ι όπου αλλοφ υποδειχτεί από τθν Υπθρεςία, κα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ 
υπεφκυνουσ τθσ ΕΕΛ Μυτιλινθσ. Θ μεταφορά κα γίνεται ςταδιακά μζςα ςε ζνα χρόνο από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ ι/και ζωσ τθν εξάντλθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, αναλόγωσ με τισ παρουςιαηόμενεσ 
ανάγκεσ των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων.  

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει κακθμερινά διακζςιμο κατάλλθλα πιςτοποιθμζνο και 
αδειοδοτθμζνο βυτιοφόρο όχθμα τουλάχιςτον 8m³ με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ, από βάκοσ ζωσ 
9μ., για το οποίο ζχει κατακζςει προςφορά.  

2. Θ παροχι τθσ υπθρεςίασ (μεταφορά ανάμεικτου υγροφ) κα πραγματοποιείται κακόλθ τθ διάρκεια 
του 24ωρου και οποιαδιποτε θμζρα του ζτουσ.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ όλα τα οχιματα που ζχει 
ςυμπεριλάβει ςτθ ςχετικι κατάςταςθ.  

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία προσ τρίτουσ από τθν απαςχόλθςθ των φορτθγϊν και των 
οδθγϊν. 

 

 

1.3 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 

Για τθν άρτια εκτζλεςθ τθσ ηθτοφμενθσ εργαςίασ κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να πλθροί 
ςωρευτικά επί ποινι αποκλειςμοφ τισ κάτωκι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ : 

 

1. Να κατζχει ι να μιςκϊνει Βυτιοφόρο όχθμα τουλάχιςτον (8m³) με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ, από 
βάκοσ ζωσ 9μ.  
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2. Να κατζχει ι να μιςκϊνει Βυτιοφόρο αποφρακτικό όχθμα με άδεια Μ.Ε. (Μθχάνθμα Ζργων) 
3. Να κατζχει ι να μιςκϊνει Μικρό φορτθγό αυτοκίνθτο ι θμιφορτθγό ωφζλιμου φορτίου 

τουλάχιςτον 3 tn. 
4. Να ζχει εκτελζςει ςυμβάςεισ κακαριςμοφ αντλιοςταςίων λυμάτων, δεξαμενϊν ι φρεατίων 

ακροιςτικισ διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ ζωσ 
και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.   

5. Να διακζτει ςυνεργείο από τζςςερισ εργάτεσ (εκτόσ των χειριςτϊν ι των οδθγϊν των 
οχθμάτων/μθχανθμάτων). 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) το πρότυπο διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001 ι ιςοδφναμο και 

β) το  πρότυπο διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001 ι ιςοδφναμο και 

γ) πρότυπο διαχείριςθσ περιβαλλοντικισ αςφάλειασ ISO 14001 ι ιςοδφναμο.  

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να αναφζρονται ςτισ εργαςίεσ τισ ςχετικζσ με 
αυτζσ που περιγράφονται ςτο παρόν Τεφχοσ.  

 

Ραραδοτζα (Θμεριςια δελτία αντλιοςταςίων) 

Κατά τισ θμζρεσ εργαςιϊν ο πάροχοσ πρζπει να τθρεί θμεριςιο δελτίο, αρικμθμζνο εισ διπλοφν.  

Το ζντυπο αυτό κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 

α)  Τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ του κάκε αντλιοςταςίου, τα οχιματα και το προςωπικό που απαςχολικθκε 
και τισ ϊρεσ εργαςίασ τόςο των οχθμάτων όςο και του προςωπικοφ κακϊσ επίςθσ και όλα τα ζκτακτα ι 
δυςμενι περιςτατικά που αντιμετϊπιςαν. 

β)  Τα προκφπτοντα λειτουργικά προβλιματα των αντλιοςταςίων και τον τρόπο επίλυςισ τουσ. 

γ)  Τισ διαπιςτωκείςεσ ηθμιζσ ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ 

δ)  Τισ λοιπζσ εργαςίεσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να το ςυμπλθρϊνει και να το παραδίδει ςτθν υπθρεςία μετά το τζλοσ 
των εργαςιϊν. 

 

1.4 Υποχρεϊςεισ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

Θ Δ.Ε.Υ.Α. Λζςβου παρζχει όλα τα μζςα και ςτοιχεία που κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ 
παροφςασ εργαςίασ και δίδει κατευκφνςεισ και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίασ των  ΕΕΛ και 
αντλιοςταςίων. 

 

2.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. 

 

2.1  Ιδιαιτερότθτα εργαςίασ-χριςιμοι όροι 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ παραγράφου επικεντρϊνεται ςε κινδφνουσ που προκφπτουν από τον 
ιδιαίτερο χαρακτιρα των εργαςιϊν (εργαςία ςε περιοριςμζνο υπόγειο χϊρο με παρουςία υγρϊν). 

Κλειςτόσ ι περιοριςμζνοσ χϊροσ ορίηεται κάκε χϊροσ ςτον οποίο θ δυνατότθτα ειςόδου ι εξόδου είναι 
δφςκολθ και όπου παράλλθλα μπορεί να υπάρχει ζλλειψθ οξυγόνου ι να αναπτυχκεί τοξικό ι 
εφφλεκτο περιβάλλον. Με άλλα λόγια κάκε χϊροσ: 

1. Με περιοριςμζνα ανοίγματα ειςόδου και εξόδου, ο οποίοσ δεν είναι ςχεδιαςμζνοσ για τθ ςυνεχι 
παραμονι προςωπικοφ ςτο εςωτερικό του. 
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2. Με πικανό κίνδυνο εγκλωβιςμοφ ςτερεϊν, υγρϊν ι ατμϊν χθμικϊν ςτο εςωτερικό του. 

3.  Ππου ο ςυνδυαςμόσ κακοφ εξαεριςμοφ και δυςκολίασ ςτθν πρόςβαςθ και τθν απομάκρυνςθ 
εργαηομζνων αποτελεί ςοβαρό κίνδυνο προςβολισ τουσ από ζνα ι περιςςότερα από τα: Ρυρκαγιά ι 
ζκρθξθ. Ζλλειψθ οξυγόνου. Θερμότθτα ι ψφξθ. ζοντα ςτερεά ι υγρά. Αζρια, ατμοφσ, ςκόνεσ. 

 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ 

Με τθν είςοδο και εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ δθμιουργοφνται κίνδυνοι ικανοί να προκαλζςουν 
ςωματικό τραυματιςμό, αςκζνεια ι ακόμθ και κάνατο ςτον εργαηόμενο. Ρριν από κάκε εργαςία ςε 
περιοριςμζνο χϊρο πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ότι υπάρχουν οι κίνδυνοι ζκρθξθσ, δθλθτθρίαςθσ, 
αςφυξίασ ι και ςυνδυαςμόσ των προαναφερόμενων. 

 

Κυρίαρχεσ αιτίεσ για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των κινδφνων είναι οι εξισ παράγοντεσ: 

- Κακόσ ςχεδιαςμόσ 
- Άγνοια των κινδφνων 
- Ανεπαρκισ εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
- Ζλλειψθ προςοχισ. 

Ζνασ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ είναι θ ειςαγωγι αζρα. Ρριν τθν 
ειςαγωγι αζρα ςε ζνα περιοριςμζνο χϊρο, πρζπει να γίνει ανάλυςθ διαφόρων παραγόντων όπωσ θ φφςθ 
των μολυντικϊν και επικίνδυνων αερίων που υπάρχουν, το μζγεκοσ τουσ, τον τφπο εργαςίασ που κα γίνει, 
τον αρικμό των ατόμων που ςυνδζονται με τθν εργαςία αυτι, κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με 
απαγορευμζνεσ για πρόςβαςθ περιοχζσ ςτο χϊρο αυτό. Ο ειςαγόμενοσ αζρασ δεν πρζπει να προκαλεί 
άλλουσ κινδφνουσ λόγω επανακυκλοφορίασ των μολυντικϊν και επικίνδυνων αερίων, λανκαςμζνθσ 
τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ ι με τθν αντικατάςταςθ του φρζςκου αζρα, που περιλαμβάνει περίπου 
20,90% οξυγόνο, 78,10% άηωτο, 1% αργό με άλλα αζρια ςε πολφ μικρι ποςότθτα με οποιοδιποτε άλλο 
αζριο. 0ι όροι αζρασ και οξυγόνο κεωροφνται λανκαςμζνα ςυνϊνυμοι. Αυτι θ εικαςία είναι πολφ 
επικίνδυνθ αφοφ ςτθν  

 

περίπτωςθ που αντί για κακαρό αζρα γίνει ειςαγωγι οξυγόνου τότε αυξάνεται θ ευφλεκτότθτα και 
ταυτόχρονα ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ ι και ζκρθξθσ. 

 

2.2  Βαςικά μζτρα προςταςίασ 

- Απαγορεφεται θ εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ όταν οι κερμοκραςίεσ είναι πολφ υψθλζσ. 
- Ρρζπει πάντοτε να χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ. 
- Ρρζπει να υπάρχει ςυνεχισ επικοινωνία με τον επιβλζποντα τθν εργαςία ςε περιοριςμζνο χϊρο. Οι 

αςφρματεσ επικοινωνίεσ πρζπει να μποροφν να πραγματοποιοφνται χωρίσ παρεμβολζσ. 
- Να χρθςιμοποιείται ηϊνθ αςφαλείασ ι άλλο μζςο προςταςίασ από πτϊςθ αν υπάρχει κίνδυνοσ πτϊςθσ. 
- Να ελζγχονται τα δάπεδα, οι ςκάλεσ κλπ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι δε κα είναι ολιςκθρά. 
- Θ ςφςταςθ τθσ ατμόςφαιρασ πρζπει να παρακολουκείται ςυνεχϊσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ςτον 

περιοριςμζνο χϊρο. 
- Θ είςοδοσ ςε χϊρο με ζλλειμμα οξυγόνου, γίνεται μόνο με τθ χριςθ κάποιασ εξωτερικισ πθγισ 

αναπνεφςιμου αζρα. 
- Οι χϊροι που είναι φτωχοί ςε οξυγόνο (χαμθλι περιεκτικότθτα οξυγόνου) πρζπει να αερίηονται πριν τθν 

είςοδο των εργαηομζνων. 
 

2.3  Ρροςωπικό 

Απαγορεφεται θ κακϋ οιανδιποτε τρόπο απαςχόλθςθ προςωπικοφ κάτω των 18 ετϊν. 

Οι απαςχολοφμενοι ςτισ εργαςίεσ αυτζσ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ. 
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- Πςοι από το προςωπικό δεν υποχρεϊνονται από τθν φφςθ τθσ εργαςίασ τουσ να δουλεφουν ςε 
περιοριςμζνουσ χϊρουσ (π.χ. οδθγοί). 
Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ διερεφνθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ των και τθσ υγείασ των πζραν 
εκείνων που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ δικισ τουσ εργαςίασ αν και καλό κα είναι να υποβάλλονται 
ζτςι και αλλιϊσ ςε λεπτομερι ιατρικι εξζταςθ.  

- Πςοι από το προςωπικό υποχρεοφνται από τθν φφςθ τθσ εργαςίασ τουσ να δουλεφουν ςε περιοριςμζνουσ 
χϊρουσ . 
Τα άτομα αυτά πρζπει να διακζτουν τόςο τα κατάλλθλα φυςικά προςόντα για τθν εργαςία τουσ όςο και 
τθν ςτοιχειϊδθ ικανότθτα να ςυμμετζχουν ςτθν απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ τουσ. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ ςτισ 
οποίεσ πρζπει να υποβλθκοφν πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ τουσ απαιτείται να είναι όχι μόνο 
λεπτομερείσ αλλά και προςαρμοςμζνεσ ςτθν φφςθ τθσ εργαςίασ τθν οποία πρόκειται να εκτελζςουν. Οι 
ιατρικζσ εξετάςεισ πρζπει ετθςίωσ να επαναλαμβάνονται και τα αποτελζςματα τουσ να φυλάςςονται. 

Θ εκπαίδευςθ πρζπει να περιλαμβάνει μεταξφ άλλων ςτα παρακάτω: 

- Αναλυτικι ενθμζρωςθ για τα κακικοντα κατά τθν εργαςία τουσ. 
- Ενθμζρωςθ για τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ εργαςίασ. 
- Ενθμζρωςθ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ, τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ και ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν 

υγεία τουσ. 
- Ωειριςμόσ εργαλείων, μθχανθμάτων και οργάνων εργαςίασ. 
- Μζτρα αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
- Μζτρα διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
- Ενθμζρωςθ για τθν υφιςτάμενθ Νομοκεςία και τισ υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ. 
- Ωριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/656/ΕΟΚ. 
- Ατομικι και Ομαδικι υγιεινι. 

Θ Εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και να 
ςυμπεριλαμβάνει: 

- Ωριςθ εποπτικϊν μζςων. 
- Αςκιςεισ πρακτικισ εφαρμογισ και επί τόπου κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. 
- Για τθν ενθμζρωςθ των εργαηομζνων καλό κα είναι να εκδοκεί ζνα μικρό εφχρθςτο και κυρίωσ κατανοθτό 

ζντυπο που κα περιζχει ςυνοπτικζσ αναφορζσ ςτα παραπάνω ςθμεία. 
Για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ κα πρζπει: 

- Να είναι ανθρτθμζνα ςε κάκε εργοτάξιο και εν γζνει χϊρο εργαςίασ και ςυγκζντρωςθσ του προςωπικοφ 
Οδθγίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν Τθλζφωνα και Διευκφνςεισ πρϊτθσ ανάγκθσ κακϊσ και ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 
εκτάκτων αναγκϊν. 

- Να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των παραπάνω τα οποία πρζπει να τουσ επεξθγοφνται ςε τακτικζσ 
ςυγκεντρϊςεισ για τθν ενθμζρωςθ τουσ. 

 

Οι παρακάτω πακιςεισ οι οποίεσ αποκλείουν απαςχόλθςθ ςε δίκτυα αποχζτευςθσ: 

- Απϊλεια ςυνείδθςθσ (λιποκυμίεσ) 
- Λςτορικό ςπαςμοφ 
- Καρδιόπακειεσ 
- Υπζρταςθ 
- Άςκμα, βρογχίτιδα ι δφςπνοια κατά τθν κόπωςθ 
- Νόςοσ του Meriere-ίλιγγοσ 
- Κϊφωςθ 
- Κλειςτοφοβία, νευρολογικζσ ι ψυχολογικζσ πακιςεισ 
- Σοβαρά ορκοπεδικά προβλιματα 
- Ραραμορφϊςεισ ι αςκζνειεσ κάτω άκρων που περιορίηουν τθν κινθτικότθτα 
- Ωρόνιεσ δερματοπάκειεσ 
- Σοβαρι μείωςθ όραςθσ 
- Ανοςμία. 
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2.4  Ρροςτατευτικά Ενδφματα 

Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από τουσ εργαηόμενουσ για τθν προςταςία 
τθσ υγείασ τουσ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων προςτατευτικζσ ενδυμαςίεσ. Θ ζνδυςθ αυτι πρζπει να τουσ 
προςτατεφει αποτελεςματικά και να αποτελείται τουλάχιςτον από: 

- Ψόρμα εργαςίασ 
- Γάντια εργαςίασ 
- Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό ι το γόνατο) 
- Μάλλινεσ κάλτςεσ. 

Ο εργαηόμενοσ πρζπει να εκπαιδευτεί με τθν ζνδυςθ αυτι, χωρίσ να βρζχει το εςωτερικό τθσ. 

Τα είδθ ζνδυςθσ πρζπει να μποροφν να απολυμανκοφν και να κακαριςτοφν χωρίσ να καταςτρζφονται 
αμζςωσ. Τοφτο πρζπει να γίνεται με επιμζλεια και ςχολαςτικότθτα μετά από κάκε χριςθ. Ρρζπει επίςθσ 
τακτικά να αντικακίςτανται. 

 

2.5  Ατομικι-Ομαδικι Υγιεινι 

Μετά τθν εργαςία οι εργαηόμενοι πρζπει να πλζνονται ςχολαςτικά ςε όλο το ςϊμα (ντουσ) και ςτθν 
χειρότερθ περίπτωςθ τουλάχιςτον ςτο πρόςωπο, τα χζρια και τουσ βραχίονεσ με ςαποφνι και ηεςτό νερό. 
Συνίςταται επίςθσ ο προςεκτικόσ κακαριςμόσ των νυχιϊν και το βοφρτςιςμα τουσ. 

Τα παραπάνω πρζπει να γίνονται και πριν τθ λιψθ οποιαδιποτε τροφισ, ποτοφ και πριν το κάπνιςμα 
(όπου αυτό επιτρζπεται). 

Στουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ όταν θ προςταςία τθσ υγείασ τουσ 
το επιβάλλει να τρϊνε, να πίνουν και να καπνίηουν. 

Επίςθσ πζραν τθσ ατομικισ φροντίδασ από κάκε εργαηόμενο για τα είδθ ζνδυςθσ τα οποία χρθςιμοποιεί 
κα πρζπει να γίνεται οργανωμζνα ςυχνόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ υποδθμάτων, φόρμα εργαςίασ, 
γαντιϊν και ςυχνι ανανζωςθ τουσ. 

 

2.6  Αρικμόσ εργαηομζνων 

Σε όλεσ τισ εργαςίεσ και ιδίωσ ςε δεξαμενζσ όπου είναι πικανόν να δθμιουργθκεί επικίνδυνθ ατμόςφαιρα 
δεν επιτρζπεται να εργάηονται λιγότερα από δφο άτομα. Εκτόσ δε των χϊρων εργαςίασ πρζπει να 
βρίςκονται και άλλοι εργαηόμενοι οι οποίοι πρζπει να κρατοφν επαφι με τουσ εργαηόμενουσ εντόσ των 
χϊρων αυτϊν και κα είναι ζτοιμοι για επζμβαςθ διάςωςθσ. Το ίδιο πρζπει να ιςχφει και για 
απομακρυςμζνουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

 

2.7 Ρροςταςία Δζρματοσ-Οφκαλμϊν -Ακοισ 

 Ρζραν του αναγκαίου πλυςίματοσ που προαναφζρκθκε μια κατάλλθλθ κρζμα λανολίνθσ πριν τθν ζναρξθ 
τθσ εργαςίασ και μετά το πλφςιμο παρζχει προςταςία και εμποδίηει τουσ τραυματιςμοφσ του δζρματοσ 
μειϊνοντασ ζτςι τουσ κινδφνουσ μόλυνςθσ. 
Λδιαίτερθ φροντίδα πρζπει να δίνεται ςτο κακάριςμα και τθν επίδεςθ κάκε αμυχισ, κοψίματοσ, τραφματοσ 
κ.λ.π. του δζρματοσ με υδατοςτεγανό επίδεςμο όςο το δυνατόν πιο ςφντομα μετά τον  τραυματιςμό είτε 
αυτόσ ζχει ςυμβεί κατά τθν εργαςία, είτε όχι. Θ φροντίδα αυτι πρζπει να γίνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ όταν 
το δζρμα είναι υγρό ι μουςκεμζνο. 

Εργαηόμενοσ που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλθμα πρζπει να απομακρφνεται από τθν εργαςία. Κάκε 
ζνασ που υποφζρει από ςοβαρό τραυματιςμό χωρίσ ςτεγανό επίδεςμο πρζπει να απομακρφνεται 
προςωρινά μζχρι τθν ανάρρωςθ του. 
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 Τα μάτια πρζπει να προςτατεφονται από οποιαδιποτε επαφι με τα λφματα και με ανακυμιάςεισ 
επικίνδυνων ουςιϊν ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. Δεν κα πρζπει τα χζρια να ζρχονται ςε επαφι με τα 
μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτςιλιςτοφν ι ερεκιςτοφν δεν πρζπει να τρίβονται με τα χζρια. 
Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο εργαηόμενοσ πρζπει να απομακρφνεται από το ςθμείο εργαςίασ και να του 
παρζχονται οι πρϊτεσ βοικειεσ εάν δε είναι ςοβαρι θ περίπτωςθ να μεταφζρεται για ιατρικι φροντίδα. 

Σε μερικζσ περιπτϊςεισ πρζπει να παρζχονται προςτατευτικζσ διατάξεισ για τα μάτια. 

 

2.8  Λειτουργικι Διαδικαςία 

Για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων ςτα δίκτυα αποχζτευςθσ επιβάλλεται πζραν τθσ λιψθσ 
μζτρων αςφαλείασ που κάκε φορά ενδείκνυται να υπάρχει και να εφαρμόηεται πάντα ςε όλεσ τισ εργαςίεσ 
διαδικαςίεσ οι διαδικαςίεσ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ελάττωςθ και ει δυνατόν ςτθν εξάλειψθ των 
κινδφνων αλλά και ςτθν ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ επίβλεψθ και διοίκθςθ όλων των εργαςιϊν ςτα 
ςυςτιματα αποχζτευςθσ. 

Θ λειτουργικι αυτι διαδικαςία πρζπει να προβλζπεται και να εφαρμόηεται ςε όλα τα ςθμεία όπου 
προετοιμάηονται ι εκτελοφνται οι εργαςίεσ δθλαδι: 

- Στο Εργοτάξιο 
- Στο ςθμείο εργαςίασ 

και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ δθλαδι: 

- Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο Εργοτάξιο 
- Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο ςθμείο εργαςίασ 
- Κατά τθν λιξθ τθσ εργαςίασ ςτο Εργοτάξιο 

και ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ δθλαδι: 

- Στθν εργαςία ρουτίνασ 
- Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ 
- Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ ανάγκθσ 
 

ΡΕΛΓΑΨΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΫΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΫΝ 

Ραρακάτω παρατίκεται ζνα ςχζδιο λειτουργικισ διαδικαςίασ. 

Το ςχζδιο αυτό πρζπει: 

- Να προςαρμόηεται ςτισ εξελίξεισ τθσ τεχνικισ και τθσ τεχνολογίασ. 
- Να ςυηθτείται περιοδικά ϊςτε να επιςθμαίνονται ελλείψεισ, αδυναμίεσ και λάκθ του και να ανακεωρείται. 

 

ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

- Ο επικεφαλισ ανακζτει τθν εργαςία ςτο προςωπικό δίνοντασ ςε κάκε ζναν τθν κζςθ και τον ρόλο του. 
- Γίνεται ζλεγχοσ των αρχείων για λιψθ πλθροφοριϊν και ανεφρεςθ των ςχεδίων. 
- Ερευνάται εάν είναι γνωςτά ελαττϊματα ι τοπικοί κίνδυνοι. 
- Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωςθ ι εάν αναμζνονται άλλα επικίνδυνα γεγονότα μζςα ςτθν ζκταςθ του 

αγωγοφ εντόσ του οποίου κα πραγματοποιθκεί θ εργαςία. 
- Ενθμερϊνεται το ςυνεργείο για τθν εργαςία και τισ παραπάνω πλθροφορίεσ. 
- Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, των ομαδικϊν 

μζςων και του εξοπλιςμοφ εργαςίασ και διάςωςθσ. 
- Ψορτϊνεται με αςφάλεια ο εξοπλιςμόσ και τα εργαλεία ςτο όχθμα μεταφοράσ. 
- Ελζγχεται θ καλι λειτουργία των μζςων επικοινωνίασ (C.B.) 

 

ΣΤΟ ΣΘΜΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ 

- Επικοινωνία με εργοτάξιο και ειδοποίθςθ άφιξθσ 
- Εντοπίηονται τα πλθςιζςτερα τθλζφωνα για ϊρα ανάγκθσ και γνωςτοποιοφνται ςτουσ εργαηόμενουσ. 
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- Σβιςιμο τςιγάρων και κάκε επικίνδυνθσ φωτιάσ. 
- Τοποκζτθςθ προειδοποιθτικϊν ςθμάτων ςφμφωνα με Κ.Ο.Κ. και διατάξεισ Υ.Ρ.Ε.ΩΫ.Δ.Ε. ςτα καίρια 

ςθμεία. 
- Τοποκζτθςθ φραγμάτων επιςιμανςθσ γφρω από τα ανοικτά φρεάτια. 
- Αεριςμόσ του δικτφου. 
- Ζλεγχοσ για αςυνικιςτεσ οςμζσ ι άλλθ ιδιαίτερθ κατάςταςθ. 
- Οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των κλιμάκων, των ςκαλοπατιϊν κ.α. εξαρτθμάτων κακόδου. 
- Ζλεγχοσ βάκουσ ροισ και ταχφτθτασ ροισ εάν είναι δυνατόν. 
- Ζλεγχοσ ανάντθ και κατάντθ του φρεατίου ειςόδου εάν τα αντίςτοιχα φρεάτια προςφζρουν αςφαλι οδό 

διαφυγισ. 
- Ζλεγχοσ ατμόςφαιρασ ςε όλα τα επικίνδυνα ςθμεία εάν κρικεί ότι απαιτείται. 
- Εάν ο ζλεγχοσ δϊςει ενδείξεισ ι ςτοιχεία επικινδυνότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςυνεχίηεται ο αεριςμόσ και 

εφόςον δεν βελτιωκεί θ κατάςταςθ ςε προκακοριςμζνο χρόνο πρζπει να υπάρξει επικοινωνία για 
αναφορά και οδθγίεσ με τον υπεφκυνο ι τον επιβλζποντα ϊςτε να αποφαςιςτεί είτε ο μθχανικόσ 
αεριςμόσ είτε θ αναβολι τθσ εργαςίασ. 

- Τελικι προετοιμαςία εξοπλιςμοφ διάςωςθσ. 
- Τελικόσ ζλεγχοσ των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ  όλων των μελϊν του ςυνεργείου. 

 

ΕΡΛΣΤΟΨΘ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

- Αναφορά κάκε μθ κανονικοφ ςυμβάντοσ όπωσ τραυματιςμόσ, αςτοχία εξοπλιςμοφ, παρατθριςεισ για τθν 
εγκατάςταςθ. 

- Εφαρμογι διαδικαςιϊν υγιεινισ για το προςωπικό και κακαριότθτασ του εξοπλιςμοφ, των μζςων ατομικισ 
προςταςίασ και των μθχανθμάτων. 
 

2.9  Άλλα μζτρα αςφάλειασ 

 Εξαςφάλιςθ-Επιςιμανςθ Κζςεων Εργαςίασ 
- Για τθν περίφραξθ και επιςιμανςθ των κζςεων εργαςίασ και των μθχανθμάτων και οχθμάτων πρζπει να 

εφαρμόηονται ςχολαςτικά οι προβλζψεισ των ειδικϊν διατάξεων του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τθσ 
υπουργικισ απόφαςθσ ΒΜ5/30058 Ζγκριςθ Ρρότυπθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σθμάνςεωσ Εκτελουμζνων 
Ζργων ςε οδοφσ κατοικθμζνων περιοχϊν (ΨΕΚ Β 121/23-3-83). 

- Κάκε ανοικτό φρεάτιο κα πρζπει εφόςον δεν εκτελοφνται ςε αυτό εργαςίεσ να καλφπτεται με ειδικι 
εςχάρα εξαςφαλιςμζνθ από οριηόντιεσ  μετακινιςεισ και να επιςθμαίνεται με περίφραγμα  από 
ορκοςτάτεσ και κάγκελα με ζντονα ευδιάκριτα χρϊματα (άςπρο-κόκκινο). 

- Ρροειδοποιθτικά ςιματα κα τοποκετοφνται για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε 
αποςτάςεισ τουλάχιςτον 30 μζτρων και ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 

 Γενικά Μζτρα Αςφαλείασ 
- Είναι απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων για απρόςκοπτθ επικοινωνία του ςτελζχουσ επιφάνειασ με τουσ 

εργαηόμενουσ εντόσ του ςκάμματοσ. 
- Από τθν άφιξθ του ςυνεργείου ζωσ τθν λιψθ μζτρων ατομικισ υγιεινισ απαγορεφεται το φαγθτό, το ποτό 

και το κάπνιςμα. 
 

2.10  Μζςα Ρροςταςίασ 

 Μζςα ατομικισ προςταςίασ 
- Κράνοσ αςφαλείασ 
- Αντιφεδρωτικι κορδζλα κεφαλιοφ 
- Ψόρμα εργαςίασ 
- Διάταξθ διάςωςθσ (ειδικι ηϊνθ) και ςχοινί προςταςίασ 
- Γάντια εργαςίασ 
- Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό ι το γόνατο) 
- Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό ι το γόνατο) 
- Μάλλινεσ κάλτςεσ 
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- Αντιεκρθκτικόσ φανόσ κράνουσ 
Θ διάταξθ διάςωςθσ μπορεί να είναι είτε ηϊνθ αςφαλείασ (safety belts) είτε «γιλζκο» αςφαλείασ (safety 
harnesses). 

- H ηϊνθ αςφαλείασ πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει αποτελεςματικότεροσ 
τρόποσ προςταςίασ. 

- Το «γιλζκο» αςφαλείασ πρζπει να επιλζγεται προςεκτικά κακϊσ ο μόνοσ κατάλλθλοσ τφποσ για τθν 
εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ είναι αυτόσ που επιτρζπει τθν ανάςυρςθ αναίςκθτου ανκρϊπου ςε 
κατακόρυφθ ςτάςθ. 
Πλοσ ο εξοπλιςμόσ αυτόσ πρζπει να είναι ανκεκτικόσ και να ανταποκρίνεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ αποςτολι 
του (π.χ. θ διάταξθ διάςωςθσ πρζπει να είναι δυνατόν να φορεκεί ςε περιοριςμζνο χϊρο με ευκολία, να 
αντζχει το βάροσ αυτοφ που τθν φοράει, να φζρει κρίκουσ για τα ςκοινιά διάςωςθσ και να είναι από 
κατάλλθλο υλικό ϊςτε να πλζνεται εφκολα). 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φζρουν ςυνεχϊσ τον παραπάνω εξοπλιςμό. 

 Μζςα ομαδικισ προςταςίασ 
- Κατάλλθλα ςχοινιά διάςωςθσ (ειδικζσ διαμορφϊςεισ άκρων) και απλά κακϊσ και βαροφλκο ανφψωςθσ 
- Αντιεκρθκτικά φωτιςτικά ορυχείου και χειρόσ 
- Κατάλλθλα εργαλεία (ςυνικθ εργαλεία δουλειάσ, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων, εργαλειοκικθ χειρόσ 

κ.α) 
- Εξοπλιςμόσ ελζγχου ατμόςφαιρασ αντιεκρθκτικοφ τφπου 
- Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ εργαςίασ και διαφυγισ (ποτζ λιγότερεσ από δφο) 
- Συςκευι επικοινωνίασ (C.B.) 
- Συςκευι τεχνθτισ αναπνοισ 
- Υλικό πρϊτων βοθκειϊν 
- Υλικό ςιμανςθσ και αςφαλείασ οδϊν (κϊνοι, εμπόδια, φωτιςτικά, προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, ςθμαιάκια 

κ.α) 
Υπάρχουν αρκετά είδθ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν και ςυςκευϊν τεχνθτισ αναπνοισ. Θ επιλογι τουσ 
πρζπει να γίνεται με ςχολαςτικι αξιολόγθςθ και ενθμζρωςθ από άλλουσ ομοειδισ Οργανιςμοφσ και να 
ςτθρίηεται ςτθν καταλλθλότθτα τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον εργαςίασ. 

Τα ςχοινιά (απλά και αςφαλείασ) δεν κα πρζπει ςε καμιά περίπτωςθ να χρθςιμοποιοφνται για άλλεσ εκτόσ 
αςφαλείασ ανάγκεσ. 

Ωρθςιμοποιείται επίςθσ μερικζσ φορζσ ζνασ τφποσ «φορείου» από κατάλλθλο ανκεκτικό φφαςμα και ςε 
κατάλλθλεσ διαςτάςεισ εφοδιαςμζνοσ με ςκοινί για να ςφρεται τραυματιςμζνοσ ι αναίςκθτοσ 
εργαηόμενοσ επάνω ςε αυτό. 

 

2.11  Διάςωςθ  

Κάκε ςυνεργείο πρζπει να μπορεί να ζλκει ςε επικοινωνία με τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ ι το κεντρικό 
εργοτάξιο ι ακόμα και άλλεσ Υπθρεςίεσ. (Ρυροςβεςτικι, Νοςθλευτικά Λδρφματα, Αςτυνομία, γιατροφσ 
διαφόρων ςχετικϊν ειδικοτιτων κ.α). 

Θ επικοινωνία αυτι καλό κα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με αςυρμάτουσ (C.B. κ.λ.π) ι 
τουλάχιςτον τθλεφωνικά. 

Ρροσ τοφτο πρζπει κάκε ςυνεργείο να διακζτει ςε πρϊτθ ηιτθςθ πλιρθ κατάλογο με τα τθλζφωνα των 
προαναφερκζντων Υπθρεςιϊν και γιατρϊν (ακόμα και αν διακζτει C.B. μαηί του) 

Θ ςφςταςθ υπθρεςίασ διάςωςθσ πρζπει να ςυμφωνείτε με τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία  γραπτϊσ και να 
καταςτρϊνονται τα ςχζδια δράςθσ. 

Για τθν εκτζλεςθ επιχειριςεων διάςωςθσ πρζπει να υπάρχει ειδικι εκπαίδευςθ κατάλλθλα επιλεγμζνου 
μζρουσ του προςωπικοφ και τουλάχιςτον δφο από κάκε ςυνεργείο. 
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 Εξοπλιςμόσ διάςωςθσ 
Κάκε ςυνεργείο που δουλεφει πρζπει εκτόσ από τα ςφνεργα τθσ δουλειάσ και το ατομικό και ομαδικό 
εξοπλιςμό που προαναφζρκθκε πρζπει να ζχει μαηί του τα παρακάτω εφόδια για τθν περίπτωςθ 
διάςωςθσ εργαηομζνων. 

- Λςχυρό αντιεκρθκτικοφ τφπου φανό με μπαταρίεσ (απαιτείται ζλεγχοσ λειτουργίασ κακθμερινά) 
- Ψαρμακείο με όλα τα απαραίτθτα για τθν παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν 

Ο εξοπλιςμόσ και τα φάρμακα πρζπει: 

- να ελζγχεται τακτικότατα ϊςτε να είναι ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και να μθν ζχει παρζλκει θ θμερομθνία 
ιςχφοσ. 

- να προςτατεφεται από τθν ρφπανςθ. 
- να είναι γνωςτόσ ο χειριςμόσ του και θ χριςθ του ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ οι οποίοι πρζπει να είναι 

εξοικειωμζνοι με  τθν χριςθ του. 
Ο εξοπλιςμόσ διάςωςθσ καλό κα είναι να είναι διακζςιμοσ για κάκε ςυνεργείο. 

 

 Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν 
Σφμφωνα με ςχετικι οδθγία των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων: 

- Θ αρμόδια για τθ Αποχζτευςθ Υπθρεςία οφείλει να εξαςφαλίηει τθν κακϋ οιανδιποτε ςτιγμι παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν περιλαμβανομζνου και του ειδικά εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. Ρρζπει να λαμβάνει 
μζτρα για τθν μεταφορά των εργαηομζνων που υφίςτανται ατφχθμα θ παρουςιάηουν αιφνίδια αδιακεςία 
προκειμζνου να τουσ παραςχεκεί ιατρικι βοικεια. 
Υλικό πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μζρθ που είναι απαραίτθτο λόγω των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ. Το υλικό πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και να είναι εφκολα προςιτό. Θ διεφκυνςθ και 
το τθλζφωνο τθσ Υπθρεςίασ πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να επιςθμαίνεται ευκρινϊσ. 

 

 

 

 

 





 

-48- 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΓΓΑΨΗ ΥΡΟΩΕΩΣΕΩΝ 

Άρκρο 10 :  Ειςαγωγι 

1.1  Οριςμοί, Συντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

 Κφριοσ του Ζργου είναι θ ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΡΛΩΕΛΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ-ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) 
 Εργοδότθσ-Ανακζτουςα / Ρροϊςταμζνθ Αρχι, είναι το ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ (Δ.Σ.) τθσ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 

ΕΡΛΩΕΛΘΣΘΣ ΥΔΕΥΣΘΣ-ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) ι (Ρ.Α.), που ζχει ζδρα τθν πόλθ τθσ 
ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ, οδόσ Ελευκερίου Βενιηζλου 13-17, Τ.Κ. 81100. 

 Ανάδοχοσ ι Ράροχοσ Υπθρεςίασ (Ρ.Υ.) είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία ι 
ςυνεταιριςμόσ, ςτο οποίο κα ανατεκεί θ παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 

 Οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι αξία τθσ ςφμβαςθσ, θ προβλεπόμενθ από τθ ςφμβαςθ αμοιβι 
του αναδόχου ι παρόχου τθσ υπθρεςίασ 

 Σφμβαςθ είναι το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του αναδόχου, και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται 
ςτα τεφχθ τθσ υπθρεςίασ (Τεχνικι Ζκκεςθ-Συγγραφι Υποχρεϊςεων), ςτθν απόφαςθ ανάκεςθσ ι 
ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο 
ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

1.2  Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

Θ παροφςα προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τον πάροχο.  

Άρκρο  20 : Αντικείμενο των εργαςιϊν 

Αντικείμενο των εργαςιϊν είναι ο κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν 
προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
αρμοδιότθτασ ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ, με ςκοπό τθν ςυντιρθςθ τουσ και τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τουσ, ςε χρονικό ορίηοντα δεκαοκτϊ (18) μθνϊν με προχπολογιςμοφ 
εργαςιϊν 47.860,00 € χωρίσ Ψ.Ρ.Α ι/και μζχρι εξαντλιςεωσ του οικονομικοφ αντικειμζνου.  Θ εργαςία 
του παρόχου δεν ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνο ωράριο παρά με το παραγόμενο ζργο. 

Θ προσ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ είδθ κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): [90470000-2]-Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ αποχετεφςεων και *90513700-3]-
Υπθρεςίεσ μεταφοράσ ιλφοσ. 

Στα τεφχθ «ΤΕΩΝΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ» και «ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ» ορίηονται: 

 Το αντικείμενο 
 Οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και τα κρίςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφαλείασ και υγείασ 

Άρκρο  30 : Συμβατικά ςτοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α. Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
β. Το τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου. 
γ. Ο προχπολογιςμόσ προςφοράσ του αναδόχου. 
δ. Θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 
ε. Τα τεχνικά ςτοιχεία (τεχνικι περιγραφι) που κα δοκοφν με τθν προςφορά. 

Άρκρο 4ο : Τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα γίνει με τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 311 και 327 του νόμου 4412/2016. 
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Άρκρο 5ο : Σφμβαςθ 

Ο ανάδοχοσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, είναι υποχρεωμζνοσ να ζρκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και να κατακζςει τθν κατά το άρκρο 6 εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ.  
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντοσ φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και 
ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του Ν.4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι ι τθν επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

Άρκρο 6ο : Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Ο ανάδοχοσ ςτο όνομα του οποίου κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ 
ίςθ προσ 5% (πζντε επί τοισ εκατό) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΨΡΑ, πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ για καλι και πιςτι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Να ζχει εκδοκεί από πιςτωτικά ιδρφματα όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 72 του νόμου 
4412/16. 

3. Να περιλαμβάνει όςα ςτοιχεία ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 72 του νόμου 4412/16. 

4. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ . 

Άρκρο 7 ο : Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ εντόσ 1 ϊρασ από τθν ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ να προβεί ςτθν 
εκτζλεςθ των ανατικεμζνων υπθρεςιϊν-εργαςιϊν.  

2. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε ατφχθμα ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν-εργαςιϊν και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τθν προςταςία του 
προςωπικοφ, των μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ κακϊσ και για τουσ διερχόμενουσ πεηοφσ και 
οχιματα.  

3. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αν το προςωπικό, κακϊσ και τα οχιματα, μθχανιματα και 
λοιπά μζςα τα οποία χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, πλθροφν τα προβλεπόμενα από 
τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και αν εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από τθν νομοκεςία μζτρα 
προςταςίασ και αςφάλειασ. 

4. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι να διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό, μθχανιματα και 
εργαλεία που είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. 

5. Σε περίπτωςθ που κατά τθν διαδικαςία τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν προκφψει λειτουργικό πρόβλθμα 
ι κάποια ηθμιά, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει άμεςα τθν υπθρεςία τθλεφωνικά αλλά και εγγράφωσ 
προκειμζνου θ ίδια να αξιολογιςει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
λειτουργίασ. 

6. Ο πάροχοσ ευκφνεται για τθν οργάνωςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ και για τυχόν ελαττϊματα τθσ. Οι 
εργαςίεσ πρζπει να γίνουν με τον πλζον πρόςφορο, άμεςο και αποτελεςματικό τρόπο. Σε περίπτωςθ 
μθ επιμελοφσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ θ Δ.Ε.Υ.Α,Λ. δφναται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, οπότε ο 
πάροχοσ λαμβάνει αμοιβι για τισ μζχρι τότε εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, φςτερα από ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και διακόπτεται θ ςφμβαςθ. 

7. Πταν ο Ανάδοχοσ επικαλείται ανϊτερθ βία, φζρει αποκλειςτικά και ολοκλθρωτικά αυτόσ το βάροσ τθσ 
αποδείξεϊσ τθσ. Στερείται όμωσ του δικαιϊματοσ να τθν επικαλεςκεί, αν δεν τθν αναφζρει εγγράφωσ 
και δεν προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ, 
αφότου ςυμβοφν τα περιςτατικά που τθ ςυνιςτοφν και που προκάλεςαν τθν αδυναμία του να 
εκτελζςει ςτο ςφνολό τθσ ι μερικά τισ υπθρεςίεσ που ανζλαβε. 

8. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να εκχωριςει, εν όλο ι εν μζρει, τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςι του με τθ ΔΕΥΑΛ εξαιρουμζνου του δικαιϊματοσ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
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εκχϊρθςθσ του προϊόντοσ αυτισ (τιμιματοσ) ςε Ριςτωτικό Μδρυμα, το οποίο νόμιμα δραςτθριοποιείται 
ςτθν θμεδαπι. 

9. Ο Ανάδοχοσ και κάκε μζλοσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί, υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με 
τισ εντολζσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ ΔΕΥΑΛ ςε κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τισ εκτελοφμενεσ 
εργαςίεσ.  

10. Σε περίπτωςθ ζκτακτων καταςτάςεων, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςζρχεται προσ εργαςία εντόσ 
μζγιςτου χρόνου μίασ (1) ϊρασ από τθν ϊρα κλιςθσ του από τθν Υπθρεςία. 

11. Στθ περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ κλθκεί προσ εργαςία και δεν παρουςιαςτεί, ι δεν μπορεί να 
ανευρεκεί ςε περιςςότερεσ από πζντε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία διατθρεί 
το δικαίωμα να κινιςει διαδικαςία ζκπτωςισ του. 

12. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά το βυτιοφόρο όχθμα ι το φορτθγό αυτοκίνθτο που 
πρόςφερε κατάλλθλο προσ εργαςία και με κατάλλθλο προςωπικό (χειριςτι, οδθγό κλπ) που κατζχουν 
τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ χειριςτι-οδθγό. 

13. Το μιςκωμζνο βυτιοφόρο όχθμα ι το φορτθγό αυτοκίνθτο κατά τθν ζναρξθ τθσ θμεριςιασ εργαςίασ 
οφείλει να είναι πλιρεσ καυςίμων και ζτοιμο προσ εργαςία, με τον κατάλλθλο χειριςτι – οδθγό 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που ο ίδιοσ ανάδοχοσ κλθκεί για 
εργαςία με περιςςότερα του ενόσ οχιματοσ οφείλει να προςκομίςει το κακζνα από αυτά 
επανδρωμζνο με τον κατάλλθλο χειριςτι – οδθγό. 

14. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει όλα τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του βυτιοφόρου οχιματοσ 
ι του φορτθγοφ αυτοκίνθτου του, όπωσ: αποηθμίωςθ χειριςτοφ, καφςιμα, λιπαντικά, υλικά και 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, τισ απαραίτθτεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κλπ. Κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που 
απαιτείται για τθν λειτουργία και χριςθ του βυτιοφόρου οχιματοσ ι του φορτθγοφ αυτοκίνθτου.  

15. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ αυτοπροςϊπωσ ι με τον πλθρεξοφςιο που ζχει 
ορίςει, ευριςκόμενοσ κακθμερινά επιτόπου του ζργου. Ο ανάδοχοσ ι ο πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωπόσ 
του πρζπει να είναι αποδεκτόσ από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, πρζπει να είναι κάτοχοσ τθσ 
απαιτοφμενθσ για το βυτιοφόρο όχθμα ι φορτθγό αυτοκίνθτο άδειασ, αποδεδειγμζνθσ πείρασ ςτον 
χειριςμό βυτιοφόρου οχιματοσ ι του φορτθγοφ αυτοκίνθτου μεγζκουσ και τφπου όπωσ αυτό τθσ 
παροφςθσ εργολαβίασ. 

16. Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία ζχει δικαίωμα να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι άμεςθ αποπομπι των 
απεικϊν, ανίκανων ι μθ τίμιων χειριςτϊν ι οποιουδιποτε άλλου από το προςωπικό του Αναδόχου. 
Για τισ από δόλο ι αμζλεια πράξεισ τουσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, τθν πλιρθ ευκφνθ φζρει ο 
Ανάδοχοσ.  

17. Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ νυκτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςία τισ Κυριακζσ και αργίεσ, 
ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ νόμουσ του Κράτουσ, χωρίσ ο Ανάδοχοσ να δικαιοφται 
οποιαςδιποτε πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ πζρα από αυτά που προβλζπονται ςτθν ςφμβαςθ και τθσ 
τιμισ ωρομιςκίου ςτθν προςφορά του. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πιο πάνω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να τθρεί τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

18. Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο βυτιοφόρο όχθμα ι ςτο φορτθγό αυτοκίνθτο, που προζρχεται από 
οποιαδιποτε αιτία ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ι τθσ ςτάκμευςθσ του βυτιοφόρου 
οχιματοσ ι φορτθγοφ αυτοκινιτου ςτον χϊρο του ζργου, βαρφνει τον Ανάδοχο ο οποίοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ. Οποιαςδιποτε φφςεωσ 
ατυχιματα ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ κακϊσ και ηθμιζσ ςε περιουςίεσ τρίτων που 
αποδεδειγμζνα οφείλονται ςε αμζλεια ι και υπαιτιότθτα του ιδίου ι του προςωπικοφ του, βαρφνουν 
αποκλειςτικά και μόνον τον Ανάδοχο.  

19. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ, 
που επιβάλλονται από τα Ρ.Δ. 447/75 (ΨΕΚ 142 Α/17-7-75), Ρ.Δ. 778/80 (ΨΕΚ 193 Α/26-8-80) και Ρ.Δ. 
1073/81 (ΨΕΚ 260 Α/16-9-81) και κάκε άλλο Νομοκζτθμα ςχετικό με τθν Αςφάλεια και Υγιεινι των 
εργαηομζνων. Επίςθσ υποχρεοφται να εφαρμόςει τα τυχόν προτεινόμενα από τθν Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία των ζργων, ι από τον Τεχνικό Αςφαλείασ, πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ. 
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Άρκρο 8ο : Μζτρα αςφαλείασ 

Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςφαλείασ για τθν προςταςία του 
προςωπικοφ, των μθχανθμάτων, των διερχόμενων οχθμάτων, των πεηϊν, των εγκαταςτάςεων κ. λ. π. 

Ακόμα ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αν το προςωπικό, κακϊσ και τα οχιματα – μθχανιματα 
και λοιπά μζςα τα οποία κα χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, πλθροφν τα προβλεπόμενα από 
τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και αν εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από τθν νομοκεςία μζτρα 
προςταςίασ και αςφαλείασ. 

Θ ΔΕΥΑΛ ζχει το δικαίωμα εφόςον διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ, ι 
ότι τα μθχανιματα που εργάηονται δεν διακζτουν τισ υπό του νόμου προβλεπόμενεσ άδειεσ να διακόπτει 
αμζςωσ τισ εργαςίεσ και να καλζςει τον Ανάδοχο να ςυμμορφωκεί ςχετικά. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, θ Υπθρεςία μετά από ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 
ΔΕΥΑΛ, κα καταγγείλει μονομερϊσ τθν ςφμβαςθ κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον Ανάδοχο με ότι αυτό 
ςυνεπάγεται. Ζωσ ότου ο Ανάδοχοσ ςυμμορφωκεί με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και τισ λοιπζσ 
απαιτιςεισ δεν κα μπορεί να εκτελεί εργαςίεσ για λογαριαςμό τθσ ΔΕΥΑΛ. 

Άρκρο 9ο : Ανακεϊρθςθ τιμϊν προςφοράσ 

Οι τιμζσ προςφοράσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ μζχρι τθσ περαίωςθσ τθσ εργαςίασ. 

Άρκρο 10ο : Συμβατικι δαπάνθ – Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ ςυνολικι προχπολογιηόμενθ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται το ποςό των 
47.860,00 ευρϊ. Στο ποςό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο Ψ.Ρ.Α., ο οποίοσ βαρφνει τον κφριο τθσ υπθρεςίασ 
και ανζρχεται ςε ποςοςτό 17%.  

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

Οι παραπάνω πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται, κάκε μινα, μετά τθν υποβολι: 

1. του πρακτικοφ οριςτικισ ποιοτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 
τθσ υπθρεςίασ.  

2. του τιμολογίου  Ραροχισ Υπθρεςιϊν του Αναδόχου.  

Το πρϊτο χρθματικό ζνταλμα κα πλθρωκεί μετά τθν κεϊρθςθ του από τθν αρμόδια Υπθρεςία του 
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Θ αμοιβι του Αναδόχου δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και 
παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στο χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά νόμο. 

Στθ ςυμβατικι αξία των εργαςιϊν γίνονται οι ακόλουκεσ κρατιςεισ, οι οποίεσ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο: 

 υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ποςοςτό 0,07% 

 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (αρ. 347 Ν. 4412/16) επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, και παρακρατείτε από κάκε πλθρωμι (αρ. 350 παρ.3 Ν. 
4412/16) 

οποιαδιποτε κράτθςθ επιβλθκεί με νόμο μζχρι το πζρασ των πλθρωμϊν των ςχετικϊν παραςτατικϊν 
δαπάνθσ. 

Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει τον εργοδότθ βάςει του Ν. 1642/1986. 
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Θ ΔΕΥΑΛ αναλαμβάνει : 

 Να καταβάλει τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τισ υπθρεςίεσ του, τμθματικά ανά διάςτθμα ενόσ (1) 
μθνόσ. 

 Να παρζχει ςτον Ανάδοχο, κάκε ςτοιχείο και πλθροφορία, που ζχει με το αντικείμενο του ζργου 
του και του είναι χριςιμο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου του. 

 

Θ  ΔΕΥΑΛ δεν ζχει τθν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ του Αναδόχου ςε κφρια ι επικουρικά ταμεία αςφάλιςθσ και 
δεν καταβάλει ςτον Ανάδοχο δϊρα Εορτϊν (Ράςχα και Ωριςτουγζννων) και επίδομα αδείασ. 

Με τθ λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, λφεται αυτομάτωσ και θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ ΔΕΥΑΛ και του 
ΑΝΑΔΟΩΟΥ, ο οποίοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ και δεν διατθρεί καμία άλλθ απαίτθςθ ι αξίωςθ από 
τθν ΔΕΥΑΛ παρά μόνον ανεξόφλθτο ποςό από αυτό που ορίηεται ςτθν παροφςα. 

Άρκρο 11ο: Ραρακολοφκθςθ Του Αντικειμζνου Τθσ Σφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται 
από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου, ωσ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία (ΔΥ). Θ ΔΥ ειςθγείται ςτο ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ  για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου κακϊσ και ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων.  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνει από τθ Επιτροπι Ραραλαβισ, ποφ ζχει οριςκεί με απόφαςθ του 
Ανακζτοντοσ Ψορζα.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι / και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δ.Σ., μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί 
ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ .  

Πλα τα παραπάνω πραγματοποιοφνται με βάςθ και το Άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 .  

Άρκρο 12ο: Ιςχφσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και θ διάρκεια τθσ είναι για δεκαοκτϊ 
(18) μινεσ ι ζωσ εξαντλιςεωσ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 13ο : Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο Άρκρο 217 του Ν.4412/16. 
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Άρκρο 14ο: Μονομερισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα, τουλάχιςτον ςτισ ακόλουκεσ περιςτάςεισ και υπό τισ 
προχποκζςεισ που ορίηουν οι  κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγζλλουν μία ςφμβαςθ ζργων, προμθκειϊν ι  
υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:   

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ θ οποία κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 337 του Ν.4412/16,  

β) εάν ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μία από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και του άρκρου 74 του Ν.4412/16 και ωσ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του δεφτερου 
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 305 του Ν.4412/16,  

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςκεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 ΣΛΕΕ. 

Άρκρο 15ο: Επίλυςθ διαφορϊν-Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ Σφμβαςθ αυτι διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και περιζχει όλεσ τισ ςυμπεφωνθμζνεσ υποχρεϊςεισ και 
δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων. Για ότι δεν προβλζπεται ρθτά από τθν παροφςα Σφμβαςθ, 
εφαρμόηονται αυτοδικαίωσ οι όροι τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ. Ελλείψει φιλικοφ διακανονιςμοφ 
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, οποιαδιποτε διαφορά κα διακανονιςκεί ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι 
νομοκεςία και με βάςθ τισ διατάξεισ του αςτικοφ κϊδικα για το υπόψθ αντικείμενο. Αρμόδια για τθν 
επίλυςθ τυχόν αντιδικίασ μεταξφ τθσ ΔΕΥΑΛ και Αναδόχου, ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ Λζςβου.  

Μετά τα παραπάνω ςυμφωνθκζντα και ςυνομολογθμζνα, ςυντάχκθκε θ παροφςα Σφμβαςθ, θ οποία, 
αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλομζνουσ ςε πζντε (5) όμοια 
πρωτότυπα αντίτυπα ςε απλό φφλλο χαρτιοφ. 

Άρκρο 16ο : Σπουδαιότθτα των όρων 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ουςιϊδεισ, κατάργθςθ ι τροποποίθςθ αυτϊν μόνο εγγράφωσ 
μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινι αποδοχι των ςυμβαλλομζνων. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ 
οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ Υπθρεςία δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο και 
να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ τθσ οποίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, 
κα γνωςτοποιείται με ζγγραφο του προσ τθν Υπθρεςία εντόσ δφο (2) θμερϊν και κα αποδεικνφει τα 
περιςτατικά που ςυνζβθςαν και προκάλεςαν τθν αδυναμία του, για τθν ολικι ι μερικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που ανζλαβε, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art337
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art305_1
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Οι τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ εργαςίασ, κεωροφνται πλιρεισ 
από κάκε άποψθ, ιςχφουν για όλεσ τισ εργαςίεσ ςτισ περιοχζσ των ζργων του τίτλου ανεξάρτθτα από τθν 
κζςθ και τθν ζκταςθ τουσ και περιλαμβάνουν:  

I. Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αποηθμιϊςεων για εργαςίεσ κατά τισ νυχτερινζσ 
ϊρεσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, αςφαλίςεωσ υπζρ ΛΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λ.π., δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ 
αδείασ, αποηθμιϊςεων λόγω απολφςεωσ κ.λ.π., του πάςθσ φφςεωσ ειδικευμζνου και μθ 
προςωπικοφ, μθχανθμάτων, ςυνεργείων κ.λ.π., οι οποίεσ δαπάνεσ αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων 
των κυρίων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου. 

II. Θ δαπάνθ για μετάκλθςθ οιωνδιποτε ειδικϊν, όποτε απαιτθκεί για τθν επίλυςθ διχογνωμιϊν 
μεταξφ αναδόχου και φορζα διαχείριςθσ. 

III. Θ δαπάνθ για τθ λιψθ όλων των προλθπτικϊν μζτρων Υγιεινισ και Λατρικισ περικάλψεωσ για το 
εργαηόμενο προςωπικό που απαςχολείται ωσ επί το πλείςτον κάτω από δυςμενισ ςυνκικεσ. 

IV. Θ δαπάνθ για τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ζναντι ατυχθμάτων του αναδόχου ι του προςωπικοφ ι 
επί περιουςίασ τρίτων. 

Κάκε άλλθ δαπάνθ, μθ κατονομαηόμενθ ρθτϊσ αλλά απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ παροχισ 
υπθρεςίασ. Καμία αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ ςχετικι με το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν 
ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποιιςεωσ ι μθ 
μθχανικϊν μζςων, δεν μπορεί να κεμελιωκεί. 

 

ΑΘΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΑΘΟ 1Ο:  ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΨΕΑΤΙΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – Α/Σ  

1. Ωειριςμοί ςτον ευρφτερο χϊρο των εγκαταςτάςεων ϊςτε να ολοκλθρωκεί ο κακαριςμόσ ςε 
ςυνεργαςία με Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

2. Ρλιρθσ κακαριςμόσ των προτεινόμενων δεξαμενϊν – αντλιοςταςίων – φρεατίων όπου απαιτθκεί.  
3. Μεταφορά και απομάκρυνςθ των προϊόντων ςε χϊρο που κα υποδειχτεί από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

Ϋσ κακαριςμόσ (και απόφραξθ δικτφου αν απαιτείται) νοείται θ επίςκεψθ του αποφρακτικοφ-βυτιοφόρου-
φορτθγοφ  ςτο ςθμείο του προβλιματοσ και θ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του. Ο πάροχοσ κα πρζπει 
να ζχει άμεςθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ (θ οποία ορίηεται ςε μία ϊρα από τθν ειδοποίθςθ τθλεφωνικά) 
κακϋ όλο το εικοςιτετράωρο. 

Στθν κατϋ αποκοπι τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

I. Θ αςφάλιςθ τθσ περιοχισ φρεατίου και οχιματοσ ςτο επίπεδο τθσ οδοφ με οδοςιμανςθ, 
φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και εμπόδια. Κακαριςμόσ περιοχισ από τυχόν υπερχειλίςεισ. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, αςφάλιςθσ από επικίνδυνα αζρια, επίςκεψθ και ζλεγχοσ τθρϊντασ όλουσ 
τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ. 

III. Ο τεμαχιςμόσ των ςυλλεχκζντων ιηθμάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεςθ και τθν χριςθ τθσ 
ςφφρασ και αναρρόφθςθ των λυμάτων με τον ςωλινα αναρρόφθςθσ του αποφρακτικοφ 
μθχανιματοσ. 

IV. Τα θμερομίςκια εργατοχπαλλθλικοφ προςωπικοφ , αποηθμίωςθ μθχανθμάτων, εργαλεία κ.λ.π που 
κρίνονται απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ διατάξεισ 
που διζπουν τθ λειτουργία τθσ αποχζτευςθσ. 

 

1. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ φρεατίου ειςόδου ςτθν ΕΕΛ Μυτιλινθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 250,00. 
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(ολογράφωσ): διακόςια πενιντα ευρϊ. 

2. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ διπλισ δεξαμενισ εξάμμωςθσ ςτθν ΕΕΛ Μυτιλινθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

3. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ Μυτιλινθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 300,00. 

(ολογράφωσ): τριακόςια ευρϊ. 

4. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ςτραγγιδίων ςτθν ΕΕΛ Μυτιλινθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 150,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν πενιντα ευρϊ. 

5. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ δεξαμενισ χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΛ Μυτιλινθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

6. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ Καλλονισ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 150,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν πενιντα ευρϊ. 

7. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ςτραγγιδίων ςτθν ΕΕΛ Καλλονισ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 150,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν πενιντα ευρϊ. 

8. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ δεξαμενισ χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΛ Καλλονισ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

9. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ φρεατίου ειςόδου ςτθν ΕΕΛ ΔΕ Ερεςοφ - Αντίςςθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 220,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια είκοςι ευρϊ. 

10. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ διπλισ δεξαμενισ εξάμμωςθσ ΕΕΛ ΔΕ Ερεςοφ - Αντίςςθσ 
(κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 300,00. 

(ολογράφωσ): τριακόςια ευρϊ. 

11. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ ΔΕ Ερεςοφ - Αντίςςθσ 
(κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

12. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ςτραγγιδίων ςτθν ΕΕΛ ΔΕ Ερεςοφ - Αντίςςθσ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 300,00. 

(ολογράφωσ): τριακόςια ευρϊ. 

13. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ δεξαμενισ χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΛ ΔΕ Ερεςοφ - Αντίςςθσ 
(κατϋαποκοπι). 
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ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

14. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ειςόδου ςτθν ΕΕΛ Λουτρϊν (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 220,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια είκοςι ευρϊ. 

15. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ μονισ δεξαμενισ εξάμμωςθσ ςτθν ΕΕΛ Λουτρϊν (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 200,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

16. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ Λουτρϊν (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 200,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

17. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ δεξαμενισ χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΛ Λουτρϊν (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 180,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν ογδόντα ευρϊ. 

18. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ διπλισ δεξαμενισ εξάμμωςθσ ςτθν ΕΕΛ Ευεργζτουλα 
(κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 200,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

19. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ Ευεργζτουλα (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 155,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν πενιντα πζντε ευρϊ. 

20. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ςτραγγιδίων ςτθν ΕΕΛ Ευεργζτουλα (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 155,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν πενιντα πζντε ευρϊ. 

21. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ειςόδου ςτθν ΕΕΛ Μικυμνασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 120,00. 

(ολογράφωσ): εκατόν είκοςι ευρϊ. 

22. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ διπλισ δεξαμενισ εξάμμωςθσ ςτθν ΕΕΛ Μικυμνασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 250,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια πενιντα ευρϊ. 

23. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ Μικυμνασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 300,00. 

(ολογράφωσ): τριακόςια ευρϊ. 

24. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ δεξαμενισ χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΛ Μικυμνασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

25. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ειςόδου ςτθν ΕΕΛ Γζρασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 200,00. 
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(ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

26. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ μονισ δεξαμενισ εξάμμωςθσ ςτθν ΕΕΛ Γζρασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 200,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

27. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ Α/Σ ανακυκλοφορίασ ςτθν ΕΕΛ Γζρασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 200,00. 

(ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

 

28. Τιμι ενόσ (1) πλιρουσ κακαριςμοφ δεξαμενισ χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΛ Γζρασ (κατϋαποκοπι). 
ΕΥΫ (αρικμθτικά): 500,00. 

(ολογράφωσ): πεντακόςια ευρϊ. 

 

 

 

ΑΘΟ 2Ο:  ΜΕΤΑΨΟΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΥ ΥΓΟΥ ΑΡΟ Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΙΑΣ ΕΕΛ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΕΛ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Θ μεταφορά ανάμεικτου υγροφ των Α/Σ ανακυκλοφορίασ από τισ ΕΕΛ Λουτρϊν, Καλλονισ, Ευεργζτουλα, 
Μικυμνασ, Ρλωμαρίου, Δ.Ε. Ερεςοφ-Άντιςςασ ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Μυτιλινθσ 
(«Καρά Τεπζσ»)  ι όπου αλλοφ υποδειχτεί από τθν Υπθρεςία, κα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ 
υπεφκυνουσ τθσ ΕΕΛ Μυτιλινθσ. Θ μεταφορά κα γίνεται ςταδιακά μζςα ςε ζνα δεκαοκτϊ μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι/και ζωσ τθν εξάντλθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, αναλόγωσ με τισ 
παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων.  

Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι να διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό, μθχανιματα και εργαλεία 
που είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων. 
Οι εργαςίεσ πρζπει να γίνουν με τον πλζον πρόςφορο, άμεςο και αποτελεςματικό τρόπο. Ο πάροχοσ 
πρζπει να παίρνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και τισ 
παρακάτω οδθγίεσ.  

Για τισ εργαςίεσ απαιτείται ο πάροχοσ να διακζτει κατ’ ελάχιςτο: 

1. Βυτιοφόρο όχθμα τουλάχιςτον 8m³ με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ, από βάκοσ ζωσ 10μ. 
2. Βυτιοφόρο αποφρακτικό όχθμα με άδεια Μ.Ε. (Μθχάνθμα Ζργων) 
3. Μικρό φορτθγό αυτοκίνθτο ι θμιφορτθγό ωφζλιμου φορτίου τουλάχιςτον 3 tn. 
Τιμι μίασ (1) πλιρθ μεταφοράσ (κατϋαποκοπι). 

Για τθν ΕΕΛ Μικυμνασ: 170 ΕΥΫ (αρικμθτικά), (ολογράφωσ): εκατόν εβδομιντα ευρϊ. 

Για τισ ΕΕΛ Δ.Ε. Ερεςοφ Αντίςςθσ : 200 ΕΥΫ (αρικμθτικά), (ολογράφωσ): διακόςια ευρϊ. 

Για τθν ΕΕΛ Καλλονισ: 160 ΕΥΫ (αρικμθτικά), (ολογράφωσ): εκατόν εξιντα ευρϊ. 

Για τθν ΕΕΛ Λουτρϊν: 70 ΕΥΫ (αρικμθτικά (ολογράφωσ): εβδομιντα ευρϊ. 

Για τθν ΕΕΛ Ρλωμαρίου: 130 ΕΥΫ (αρικμθτικά (ολογράφωσ): εκατόν τριάντα ευρϊ. 

Για τθν ΕΕΛ Ευεργζτουλα: 80 ΕΥΫ (αρικμθτικά (ολογράφωσ): ογδόντα ευρϊ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Ρίνακασ Κακαριςμοφ Ψρεατίων Ε.Ε.Λ 

α/α ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΣΥΩΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ 

ΨΕΑΤΛΟ ΕΛΣΟΔΟΥ 8 250 € 2.000 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 5 500 € 2.500 € 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 3 300 € 900 € 

Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 5 150 € 750 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 4 500 € 2.000 € 

2 ΚΑΛΛΟΝΘΣ 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 2 150 € 300 € 

Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 2 150 € 300 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 500 € 1.000 € 

3 Δ.Ε. ΕΕΣΟΥΑΝΤΛΣΣΘΣ 

ΨΕΑΤΛΟ ΕΛΣΟΔΟΥ 14 220 € 3.080 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 8 300 € 2.400 € 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 7 500 € 3.500 € 

Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 7 300 € 2.100 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 4 500 € 2.000 € 

4 ΛΟΥΤΫΝ 

Α/Σ ΕΛΣΟΔΟΥ 5 220 € 1.100 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 2 200 € 400 € 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 1 200 € 200 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 180 € 360 € 

5 Δ.Ε. ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 2 200 € 400 € 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 2 155 € 310 € 

Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 2 155 € 310 € 

6 ΜΘΚΥΜΝΑ 

Α/Σ ΕΛΣΟΔΟΥ 5 120 € 600 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 3 250 € 750 € 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 2 300 € 600 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 500 € 1.000 € 

7 ΓΕΑΣ 

Α/Σ ΕΛΣΟΔΟΥ 3 200 € 600 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 3 200 € 600 € 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 3 200 € 600 € 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 500 € 1.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 31.660 € 

Ψ.Ρ.Α. 17% 5.382 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ψ.Ρ.Α. 37.042 € 
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2. Ρίνακασ Μεταφοράσ ανάμεικτου υγροφ από Α/Σ ανακυκλοφορίασ των ΕΕΛ Λζςβου  ςε Ε.Ε.Λ 
Μυτιλινθσ 

α/α ΑΡΟ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΕΛ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ - 
ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΣΕ €) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ €) 

1 ΜΘΚΥΜΝΑ 20 170 € 3.400 € 

2 Δ.Ε. ΕΕΣΟΥ -ΑΝΤΛΣΣΘΣ 20 200 € 4.000 € 

3 ΚΑΛΛΟΝΘ 20 160 € 3.200 € 

4 ΛΟΥΤΫΝ 20 70 € 1.400 € 

5 ΡΛΫΜΑΛΟΥ 20 130 € 2.600 € 

6 ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ 20 80 € 1.600 € 

ΣΥΝΟΛΟ 16.200 € 

Ψ.Ρ.Α. 17% 2.754 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ψ.Ρ.Α. 18.954 € 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

1. Ρίνακασ Κακαριςμοφ Ψρεατίων Ε.Ε.Λ 

α/α ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΣΥΩΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ 

ΨΕΑΤΛΟ ΕΛΣΟΔΟΥ 8 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 5 

  Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 3 

  Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 5 

  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 4 

  

2 ΚΑΛΛΟΝΘΣ 

Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 2 

  Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 2 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 

  

3 Δ.Ε. ΕΕΣΟΥΑΝΤΛΣΣΘΣ 

ΨΕΑΤΛΟ ΕΛΣΟΔΟΥ 14 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 8 

  Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 7 

  Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 7 

  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 4 

  

4 ΛΟΥΤΫΝ 

Α/Σ ΕΛΣΟΔΟΥ 5 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 2 

  Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 1 

  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 

  

5 Δ.Ε. ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 2 

  Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 2 

  Α/Σ ΣΤΑΓΓΛΔΛΫΝ 2 

  

6 ΜΘΚΥΜΝΑ 

Α/Σ ΕΛΣΟΔΟΥ 5 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 3 

  Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 2 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 

  

7 ΓΕΑΣ 

Α/Σ ΕΛΣΟΔΟΥ 3 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΕΞΑΜΜΫΣΘΣ 3 

  Α/Σ ΑΝΑΚΥΚΛΟΨΟΛΑΣ 3 

  ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΩΛΫΛΫΣΘΣ 2 

  ΣΥΝΟΛΟ  

Ψ.Ρ.Α. 17%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ψ.Ρ.Α.  
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2. Ρίνακασ Μεταφοράσ ανάμεικτου υγροφ από Α/Σ ανακυκλοφορίασ των ΕΕΛ Λζςβου  ςε Ε.Ε.Λ Μυτιλινθσ 

 

α/α ΑΡΟ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΕΛ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ - 
ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΣΕ 
€) 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ €) 

1 ΜΘΚΥΜΝΑ 20 

  2 Δ.Ε. ΕΕΣΟΥ -ΑΝΤΛΣΣΘΣ 20 

  3 ΚΑΛΛΟΝΘ 20  

 4 ΛΟΥΤΫΝ 20  

 5 ΡΛΫΜΑΛΟΥ 20  

 6 ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ 20  

 ΣΥΝΟΛΟ  

Ψ.Ρ.Α. 17%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Ψ.Ρ.Α.  

 

 

 

…………………………………………………….. 

(ολογράφωσ) 

 

 

…………………………………………………….. 

 (αρικμθτικϊσ) 

 

 

……………………..…………………….. 

 

(Τόποσ και θμερομθνία) 

 

Ο/ οι προςφζρων/ οντεσ 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο υπογράφοντοσ/ων και 

ςφραγίδα εργολθπτικισ /ων επιχείρθςθσ/εων) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ του  ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΡΛΩΕΛΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ – ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΛΕΣΒΟΥ+  
- Κωδικόσ  Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : *53187+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΕΛ. ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ 13-17/ΜΥΤΛΛΘΝΘ/81132+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΡΟΚΟΡΛΟΥ ΘΑΚΛΘΣ+ 
- Τθλζφωνο: *22510 44444+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *protokolo@deyamyt.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: *www.deyamyt.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): *Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ – δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ 
και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων αρμοδιότθτασ 
ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ,CPV: 90470000-2, 90513700-3 ] 
  
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  
 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΛΕΣ+ 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΨΟΕΑ 

 

 

 

 

 





 

-63- 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθρο-
φορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΨΟΕΩΝ  

Το άρκρο 78 του ν. 4412/16 (παρ. 1 ζωσ 2) δεν εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κάτω των ορίων. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν ο ανακζτων φορζασ ηθτεί ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι 

εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν 

παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

 δωροδοκία· 

 απάτθ· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   ] 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςυμμόρφωςθ με 
εργατικι νομοκεςία 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςυμμόρφωςθ με εργατικι 
νομοκεςία: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΨΟΟΙ 
 

ΕΙΣΨΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΨΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν εργατικι 
νομοκεςία και δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του πράξεισ επιβολισ προςτίμου για 
παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ, όπωσ 
ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (γ) του άρκρου 
18.1.2 Α τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλάδα 
και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

 
 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
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υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
 

 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+ 
 
-*……+ 
 
 
 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
ςυμμόρφωςθ με τθν εργατικι νομοκεςία 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): i 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριο-
τιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 
περιςτάςεισ  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έχει συνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τον ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να 
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο ανακζτων φορζασ 
ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
προκιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διαδικαςία. 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α)  ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 

β)  ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ – 
Αποχζτευςθσ Λζςβου (ΔΕΤΑΛ), προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν 
τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτα Μζρθ ΙΙ-VΙ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για 
τουσ ςκοποφσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ τθσ μελζτθσ: «Κακαριςμόσ αντλιοςταςίων ειςόδου και ανακυκλοφορίασ 
– δεξαμενϊν προεπεξεργαςίασ και χλωρίωςθσ, φρεατίων ςτραγγιδίων των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ 
Λυμάτων αρμοδιότθτασ ΔΕΤΑΛ και μεταφορά των προϊόντων κακαριςμοφ» 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

…………………………………………………………. 
(Θμερομθνία και τόποσ) 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(Τπογραφι) 
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i
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 




