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ΧΑΛΚΙΔΑ  11/04/2017 

Αρ.Ρρωτ. : 2131 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

«υντιρθςθ Δικτφων Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ Δ.Ε.Τ.Α. Χαλκίδασ» 

 

 

Προχπολογιςμόσ 199.995,00€ πλζον ΦΠΑ 

 

 
Ο Πρόεδροσ Δ../ ΔΕΤΑΧ 

Διακθρφςςει 

Σθν με ανοικτι διαδικαςία επιλογι αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ  εργαςίασ  

«υντιρθςθ Δικτφων Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ Δ.Ε.Τ.Α. Χαλκίδασ» 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016 (Α’ 147) και τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω εργαςίασ. 

 

 

 

 

Χαλκίδα, 11/04/2017 
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1. ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληα Φνξέα  

 

Επωνυμία ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69 

Ρόλθ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 34100 

Τθλζφωνο 2221061317 

Φαξ 2221061428 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  support@deyax.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 Τεχνικι Υπθρεςία , Στακθγιάννθ Μαρία, 
τθλ 2221061317, φαξ 2221061428,  email: 
support@deyax.gr 

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

 

Είδοσ Ανακζτοντα Φορζα  

Ο Ανακζτων Φορζασ είναι 2 μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι  ωσ Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου. 3 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντα Φορζα είναι θ Φδρευςθ και Αποχζτευςθ.  

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 5  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.6 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

                                                           
1
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., π.χ. Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ. και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ)  ι  β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ 
του άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

4
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ 
και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ 
ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

5
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
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             τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ κακϊσ και από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΧ, Νεοφφτου 69 , 
341 32 Χαλκίδα, τθλ 2221061317,Φαξ 2221061428, email: support@deyax.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία των άρκρων 264 και 331 και τισ λοιπζσ διατάξεισ 
του ν. 4412/16 για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ7 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΔΕΥΑ Χαλκίδασ . Θ δαπάνθ για τθ  ςφμβαςθ 
βαρφνει τισ με Κ.Α.: 620706 Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων φδρευςθσ & ΚΑ 620608  Επιςκευζσ & 
Συντιρθςθ ζργων ακακάρτων Χαλκίδασ ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2017 & 2018  του Φορζα 8 και ο ΦΡΑ τον ΚΑ 54006224 του προχπολογιςμοφ ετϊν 2017 & 2018. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ δαπάνθ: 

 κα βαρφνει τον  Κ.Α. 620706 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων φδρευςθσ» για ποςό  116.663,75 € 
τον Κ.Α. 620708 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων ακακάρτων Χαλκίδασ» για ποςό  49.998,75 € του 
Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2017, και τον Κ.Α. 620706 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων φδρευςθσ» για ποςό 
23.332,75 €, και τον Κ.Α. 620708 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων ακακάρτων Χαλκίδασ» για ποςό 
9.999,75 € του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ  2018. 

 Θ δαπάνθ ποςοφ 39.999,00 € για τον Φ.Ρ.Α. κα βαρφνει ςτο κεφάλαιο «Φ.Ρ.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 
54006224 του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 με τίτλο «Φ.Ρ.Α. Ραροχϊν Τρίτων με Φ.Ρ.Α. 24%» και θ 
δαπάνθ ποςοφ 7.999,80 € για τον Φ.Ρ.Α. κα βαρφνει ςτο κεφάλαιο «Φ.Ρ.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 54006224 
του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2018 με τίτλο «Φ.Ρ.Α. Ραροχϊν Τρίτων με Φ.Ρ.Α. 24%» . 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν με τίτλο: «Συντιρθςθ δικτφων φδρευςθσ- 
αποχζτευςθσ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ». Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν είναι οποιοδιποτε ςθμείο των  
υφιςτάμενων  δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ  αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ ςτο Διμο Χαλκιδζων 
και ςτθ διαδρομι προσ τα εξωτερικά υδραγωγεία όπωσ και τα Αντλιοςτάςια Αποχζτευςθσ, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτα Ραραρτιματα Ι, ΙΙ και IV.  

Αφορά τθν ςυντιρθςθ δικτφου και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν των υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ  όπωσ και των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ, μετά τθν 
πρωινι κακθμερινι βάρδια των εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για 
το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο. Ρρόκειται για τα 
εςωτερικά δίκτυα  και εξωτερικά δίκτυα αγωγϊν από οποιοδιποτε υλικό και τα αντλιοςτάςια ακακάρτων.  
 
Θ Ραροχι Υπθρεςιϊν περιλαμβάνει εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ ζκτακτων βλαβϊν που 
ςυμβαίνουν ςτο εξωτερικό και εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κακϊσ και τον κακαριςμό 
αντλιοςταςίων. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 
 

                                                           
7
 Άρκρο 53 παρ 2 εδάφ η  ν. 4412/2016 

8
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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-Εντοπιςμόσ  βλάβθσ  ςε  οποιοδιποτε ςθμείο  των  υφιςτάμενων  δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ  
αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ ςτο Διμο Χαλκιδζων. 
-Αποκατάςταςθ των όλων βλαβϊν ςτο δίκτυο με οποιαδιποτε αναγκαία μζςα απαιτοφνται (ςκαπτικά 
μθχανιματα κ.λ.π.) 

-Μεταφορά τθσ περίςςειασ των υλικϊν (μπάηα-προϊόντα εκςκαφϊν κλπ.) ςε κατάλλθλο χϊρο 
απόκεςθσ και τθν μεταφορά των υλικϊν επίχωςθσ από τθν κεντρικι αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  
-Αποκατάςταςθ χϊρου πζριξ του ςθμείου τθσ βλάβθσ, από ηθμιζσ που πικανόν κα προκλθκοφν κατά 
τθν διάρκεια των εργαςιϊν επιδιόρκωςθσ, (π.χ. αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ με οποιοδιποτε υλικό 
απαιτείται, πεηοδρομίων, κραςπζδων, ρείκρων, φρεατίων, ςκυροδεμάτων κ.α.). 
-Κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων ακακάρτων από λίπθ, φερτά υλικά κλπ. 
 
Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να βρεκεί ςτο χϊρο τθσ βλάβθσ  άμεςα και όχι άνω των  τριϊν ωρϊν   από τθν 
ειδοποίθςι του για τθν φπαρξι τθσ. 
 
-Σε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ και μθ εμπρόκεςμθσ αποκατάςταςθσ ο εργοδότθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα 
λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανταπόκριςθ του εργολάβου κα γίνεται μετά τθν κακθμερινι πρωϊνι βάρδια για 
τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ και για όλεσ τισ θμζρεσ (μθ εξαιρουμζνων εορτϊν και αργιϊν). 
-Σε περίπτωςθ    διακοπισ    υδροδότθςθσ    πόλθσ    ι    οικιςμοφ    λόγω    πλθμμελοφσ   επιςκευισ, κα 
καταγγζλλεται θ Σφμβαςθ. 
Οι εν λόγω εργαςίεσ κα ζχουν χρονικι διάρκεια δϊδεκα  (12) μθνϊν ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ 
ποςοφ. 
Θ ςυγκρότθςθ των ςυνεργείων υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου, 
ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ κι υπόλογοσ ζναντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τθν εν γζνει ζντεχνθ, αςφαλι και 
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
 
Σα ζξοδα μετακίνθςθσ και τα απαιτοφμενα εργαλεία και μθχανιματα που κα απαιτθκοφν για τισ 
εργαςίεσ, επιβαρφνουν τον ανάδοχο, ενϊ τα υλικά κα βαρφνουν τθ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
 
Στα ζξοδα που βαρφνουν τον πάροχο περιλαμβάνονται οι αμοιβζσ προςωπικοφ, τα ζξοδα διακίνθςθσ του 
προςωπικοφ, χριςθσ εργαλείων  και τθσ αςφάλιςθσ. Δεν περιλαμβάνονται θ αξία των ανταλλακτικϊν και 
υλικϊν των παντόσ είδουσ επιςκευϊν ενϊ περιλαμβάνεται θ εργαςία για τισ επιςκευζσ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 50000000-5. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το όλο τμιμα τθσ Ραροχισ Υπθρεςίασ.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 247.993,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 199.995,00,  ΦΡΑ : € 47.998,80). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ 9, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ι μζχρι 
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I , II και IV  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 10τιμισ.  

                                                           
9
 Στο ςυμφωνθτικό αναφζρεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ 

10
 Άρκρο 86 ν.4412/2016 & 311 ν4412/2016 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ11: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 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 άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,13 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ 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», 14,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”15 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Χόρου 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”,  

                                                           
11

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

12
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

13
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

14
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 

2021  
15

 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των 
προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 
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 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”16, 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »17 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),18 

 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. 

 Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 17REQ005991059 2017-03-29. 
 
 Τθν υπ’ αρικμ. 182/ 2016 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α Χαλκίδασ , με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ 

και τα λοιπά τεφχθ αυτισ. 
 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 15 /05/2017 και ϊρα 14.30 μ.μ.19 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ 
και ζχει λάβει τον κωδικό 40773.  

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν ιτοι 19/05/2017 και ϊρα 
10.00 π.μ. 

 

 

                                                           
16

 Από 01.01.2017 τίκεται ςε ιςχφ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” το οποίο με το άρκρο 
13 καταργεί το π.δ 113/2010  

17
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 (Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 
18

 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
και ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75  

19
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

A. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 20 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 21. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.22 :  http://www.promitheus.gov.gr,  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δεν δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο 23 24 25, ςφμφωνα 
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 (παροχι υπθρεςίασ, κατάργθςθ Ρ.Δ 28/80, ερωτοαπαντιςεισ 
Ε.Α.ΑΔΘ.ΣΥ αρικμ 26 / http://www.eaadhsy.gr) 

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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντοσ φορζα , ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.deyax.gr 26.  

 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Δεν ζχει εφαρμογι 27 .  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

                                                           
20

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

21
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
22

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 
23

 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016    

24
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

25
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
26

 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

27
 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, , άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 

35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 
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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 Χ 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 τουσ28  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ 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. 

 

                                                           
28

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ29  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V,VI)30 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ 

  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+31 

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

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυνταχκεί από τον Ανακζτοντα Φορζα με τα πικανά Ραραρτιματά 
τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ32. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, τεχνικι περιγραφι, ειδικι ςυγγραφι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
οικονομικι προςφορά διατίκενται και ςτα γραφεία του ανακζτοντοσ φορζα κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, 
που ανζρχεται ςε πζντε (5) ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν 
αναπαραγωγι.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 

                                                           
29

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των 
υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται 
και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

30
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
31

 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
32

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο33. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ 
είναι εκπρόκεςμα και δεν εξετάηονται. 
 
Ο ανακζτων φορζασ 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 προκεςμιϊν34. 

2.1.4 Γιώζζα 

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.35 

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 Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).36 

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 Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 

                                                           
33

 Ρρβλ τθν με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

34
 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

35
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

36
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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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 ςτα αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ανακζτοντα φορζα , κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα37. 

2.1.5 Δγγπήζεηο38 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 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 ανακζτοντα φορζα προσ τον οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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.  

Υποδείγματα παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα III  

Ο ανακζτων φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

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 Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                           
37

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
38

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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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.39 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι40 για τθν υποβολι προςφοράσ41. Μετά όμωσ 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι ανάλογα τθ μορφι 
τθσ ςφμπραξθσ ςφμφωνα με το νόμο. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι του ανακζτοντοσ φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.42   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο43 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ44, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 3.999,90 ευρϊ (τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα εννζα ευρϊ και ενενιντα 
λεπτϊν)45. Υπόδειγμα παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα III 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτο 11 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν τθ 
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

                                                           
39

 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 

40
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

41
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

42
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

43
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

44
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

45
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 & 302 ν. 4412/2016).   

17PROC006065791 2017-04-12



13 

 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ46  

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: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ47:  

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 Ιουλίου 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 Ιουνίου 
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). 

                                                           
46

 Ρρβλ άρκρο 73 & 305 και 74 &306 ν. 4412/2016 
47

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016 & 305 ν.4412/2016.  
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
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 τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν 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 όταν ο ανακζτων φορζασ 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 τουσ48.  

2.2.3.3.49 Δεν ζχει εφαρμογι. 
2.2.3.4. Αποκλείεται50 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. 4412/2016,  

(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 

                                                           
48

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι  ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 & $305 ν4412/2016  

49
 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότθτα τθσ A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 
δυνατότθτα θ A.A. διαγράφεται θ παράγραφοσ  3 α ι/και β αντίςτοιχα & $305 ν4412/2016. 

50
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2 & $305 ν4412/2016.  
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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 λειτουργίασ51,  

(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, 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 23 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.  

2.2.3.5 Δεν ζχει εφαρμογι. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων 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  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.452 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 

                                                           
51

 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.  

52
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 
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ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 53. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016 & $306 ν.4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

*Κριτιρια Επιλογισ+54  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο55  

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα56  

Δεν ζχει εφαρμογι  

                                                           
53

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016 & $305 ν4412/2016.   
54

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ & $304 ν.4412/2016.  

55
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 & $304 ν.4412/2016 

56
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ) , είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ & $304 ν.4412/2016. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα57  

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

απαιτείται58  

α) να διακζτουν τουλάχιςτον το παρακάτω απαραίτθτο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ: 

 -1 Ρολιτικό ι Τοπογράφο ι Μθχ/γο Διπλ. ι Τ.Ε. Μθχανικό αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ωσ Υπεφκυνο 
ςυντιρθςθσ των δικτφων κακϊσ και ωσ Τεχνικό Αςφαλείασ. 
               -2 Τεχνικοφσ με άδεια υδραυλικοφ, επί τόπου του ζργου για τθν εν λόγω παροχι υπθρεςιϊν για 
τισ επιςκευζσ των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
              -2 Ανειδίκευτουσ εργάτεσ για τον κακαριςμό των αντλιοςταςίων και για επιςκευζσ δικτφων. 
με ςκοπό τθν ομαλι λειτουργία ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των 
εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ 
και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο.   

β) να διακζςει κατάλλθλα μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν και των εργαςιϊν 
αποκατάςταςθσ όπωσ bobcat, jcb, φορτθγό, κομπρεςζρ, αςφαλτοκόπτθ, δονθτικι πλάκα, αντλία, 
διάφορα εργαλεία κλπ. 
γ) Να δθλϊςουν , το ςτελεχιακό δυναμικό και  τουσ τεχνικοφσ,  που προτίκεται ο οικονομικόσ φορζασ να 
χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με βιογραφικά ςθμειϊματα, προχπθρεςίεσ, 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα ςυνοδευμζνο από πτυχία, άδειεσ, πιςτοποιθτικά 
εμπειρίασ κακϊσ και οτιδιποτε που να αποδεικνφει τθν ικανότθτά τουσ.  

δ)Για τα μθχανιματα ι μεταφορικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν υποχρεοφνται να κατακζςουν: 

-Τισ άδειεσ κυκλοφορίασ, 

-Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ τελϊν χριςθσ μθχανθμάτων ι μεταφορικϊν μζςων. 

-Άδεια χειριςτι κατάλλθλθ για το προςφερόμενο μθχάνθμα. 

-Αποδεικτικό αςφάλιςθσ των μθχανθμάτων ζργου και μεταφορικϊν μζςων. 

                                                           
57

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν 
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και 
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  & $304 ν.4412/2016 
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  
παραδείγματα. 

58
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 
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     Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, είναι οι παρακάτω: 

1)  Εκςκαφζασ -φορτωτισ ιπποδφναμθσ 85-105 HP και δυνατότθτεσ κουβά 30εκ., 40εκ., 60εκ., 80εκ., 
τςαπάκι και ςφυρί 300-500kg.  
2) Φορτωτάκι (bobcat) ιπποδφναμθσ 35-50 Θ και δυνατότθτεσ κουτάλασ 1,30m-1,80m. 
3) Φορτθγά οχιματα ανατρεπόμενα χωρθτικότθτασ ζωσ 8m3 για μεταφορά οποιουδιποτε υλικοφ με 
καρότςα και τζντα. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο59 

Δεν ζχει εφαρμογι60 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ61. 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.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ62. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 63. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 64. 

                                                           
59

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016 & $309/ν.4412/2016) 

60
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν 
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016 & $309/ν.4412/2016.  

61
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 

υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
62

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016.   
63

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
64

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016.   
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 VΙ , το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ65 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 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:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα66 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201667. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)68. 

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 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.469. 

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  

                                                           
65

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

66
 Ρρβ. Άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ 
παροφςασ   

67
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

68
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016&$307 ν.4412/2016 

69
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016&$307 ν.4412/2016 
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 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 ιςχφουν70. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά71: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 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, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

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 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 

                                                           
70

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
71

 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 Χάγθσ) 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.   
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) δεν ζχει εφαρμογι 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016  & $306 
ν.4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τουσ. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 
αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Σφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του άρκρου 75 Ν4412/2016, και 
τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΧΙ του προςαρτιματοσ Α , ςτθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων υπθρεςιϊν, ο 
πάροχοσ υπθρεςιϊν απαιτείται να προβεί ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν 
άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. Στα μθτρϊα περιλαμβάνεται και το ΤΕΕ. 

Β.3. Δεν ζχει εφαρμογι 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

 

1)  Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι :   

α) διακζτει τουλάχιςτον το παρακάτω απαραίτθτο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ: 

 -1 Ρολιτικό ι Τοπογράφο ι Μθχ/γο Διπλ. ι Τ.Ε. Μθχανικό αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ωσ Υπεφκυνο 
ςυντιρθςθσ των δικτφων κακϊσ και ωσ Τεχνικό Αςφαλείασ. 
               -2 Τεχνικοφσ με άδεια υδραυλικοφ, επί τόπου του ζργου για τθν εν λόγω παροχι υπθρεςιϊν για 
τισ επιςκευζσ των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
              -2 Ανειδίκευτουσ εργάτεσ για τον κακαριςμό των αντλιοςταςίων και για επιςκευζσ δικτφων. 
με ςκοπό τθν ομαλι λειτουργία ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των 
εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ 
και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο.   
   

2) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 για το προςωπικό, το ςτελεχιακό δυναμικό και τουσ τεχνικοφσ,  
που προτίκεται ο οικονομικόσ φορζασ να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με 
βιογραφικά ςθμειϊματα, προχπθρεςίεσ, τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 
ςυνοδευμζνο από πτυχία, άδειεσ, πιςτοποιθτικά εμπειρίασ κακϊσ και οτιδιποτε που να αποδεικνφει τθν 
ικανότθτά τουσ.  

Αναφορικά με τα βιογραφικά , επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι:  

(i) ότι τα ςτοιχεία του βιογραφικοφ του ςθμειϊματοσ ι του πίνακα εμπειρίασ του είναι αλθκι,  
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(ii) ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τθσ Ειδικισ Συγγραφισ 
Υποχρεϊςεων, που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα παροχισ τθσ υπθρεςίασ 

(iii) Πτι κα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ κακϊσ και τθν ευκφνθ αποκατάςταςθσ 
οποιαςδιποτε ηθμιάσ προκφψει από πλθμμελείσ εργαςίεσ ι από κακυςτζρθςθ αντιμετϊπιςθσ των 
βλαβϊν. 

Σε περίπτωςθ που το προςωπικό ςυνολικά που κα οριςτεί από τον ανάδοχο δεν ανικει ςτο μόνιμο 
προςωπικό του ςυμμετζχοντα, τότε κα πρζπει να προςκομίηεται και υπεφκυνθ διλωςι του με τθν οποία 
κα δθλϊνει ότι αποδζχεται τθ ςυμμετοχι ςτθν εν λόγω παροχι υπθρεςίασ . 

3) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπου κα αναφζρεται ο τφποσ των μθχανθμάτων που κα 
χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν πραγματοποίθςθ των μετριςεων . 
 

4) Υπεφκυνθ Διλωςθ, του Ν. 1599/86, ότι o διαγωνιηόμενοσ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του 
επιςκζφκθκε τουσ χϊρουσ ανάπτυξθσ των δικτφων και των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ και ζλαβε γνϊςθ 
των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν.72 
 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ δεν προςκομίηουν κάποιο 
πρότυπο δεδομζνου ότι δεν ζχει εφαρμογι το αντίςτοιχο.73 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ74 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 καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

                                                           
72

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

73
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016 & $309/ν.4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

74
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Δεν ζχει εφαρμογι. 

Β.9. 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 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.75 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο76 

Κριτιριο ανάκεςθσ77 τθσ Σφμβαςθσ78 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ79  

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί80  

Δεν ζχει εφαρμογι 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα.Ι, ΙΙ,III, ΙV,V & VI τθσ 
Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ .  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
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 

                                                           
75

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016 &$307 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 

76
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
77

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) & 311 
ν4412/2016  

78
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). & 311 ν4412/2016 
79

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

80
 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Δεδομζνου ότι οριςμζνεσ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν που ζχουν ωσ αντικείμενο υπθρεςίεσ πνευματικοφ δθμιουργοφ, δεν μποροφν να ταξινομθκοφν με 
βάςθ αυτόματθ μζκοδο αξιολόγθςθσ, οι ςυμβάςεισ αυτζσ δεν αποτελοφν αντικείμενο θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν. 
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ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ81. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5 & 3.1), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 82 83. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, ο ανακζτων 
φορζασ κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι του84. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα85, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 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 μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

                                                           
81

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
82

 Θ εν λόγω Υπουργικι Απόφαςθ εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ των Υπουργικϊν Αποφάςεων των παρ. 5 του 
άρκρου 36 και τθσ παρ. 6 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 

83
 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 

και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
84

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
85

 Ρρβλ άρκρο 11, παρ. 1.11 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 86  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον 
ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον ανακζτοντα φορζα, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ87. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν88: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201689, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 

                                                           
86

 Ρρβλ άρκρο 11, παρ. 2.1.4-2.1.6 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
87

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο 
του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

88
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VI), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου.  
δ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.  
ε) Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ότι οι προςφορζσ 
τουσ ιςχφουν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν μόνο εκείνα τα πεδία για τα οποία 
απορρζει υποχρζωςθ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι Διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν τθν Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ θλεκτρονικά ςε 
μορφι τφπου .pdf και υποχρεοφνται να τθν υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Διαγωνιηόμενοι που δεν υποβάλλουν κακόλου Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ αποκλείονται από τον 
Διαγωνιςμό χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο του περιεχομζνου του Τποφακζλου τουσ. 

Για τα αποδεικτικά νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ και τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό 
(προκειμζνου να παραδοκοφν ςτθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ) με διαβιβαςτικό όπου κα 
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του. 
 

Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ κα προςκομιςτοφν από 
τον προςωρινό ανάδοχο ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 3.2. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα ςτο Ραράρτθμα Ι,ΙΙ & ΙV και ςτισ παραγράφουσ 2.2.6 & 2.2.9.2 Β4 τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραραρτιματα και άρκρα τθσ Διακιρυξθσ 90 91.  

τον υποφάκελο κα πρζπει απαραιτιτωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβλθκεί θ Σεχνικι Προςφορά , 
θ οποία πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ 2.2.6. Θ τεχνικι προςφορά 
ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν 2.4.2.4, και επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά τθσ 2.2.9.2 Β4. 

                                                                                                                                                                                                
89

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

90
 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

91
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν καταλλθλότθτα των υπθρεςιϊν και βάςει των οποίων 

κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα 
τεχνικισ προςφοράσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι οι Διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν τα ςτοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ θλεκτρονικά ςε 
μορφι τφπου .pdf και υποχρεοφνται να τθν υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν92. 

  

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τιμι,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω &  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ:  

To υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ, διατίκεται όπωσ ορίηεται ςτο Παράρτθμα V κακϊσ και ςε 
θλεκτρονικι μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΕΗΔΗ μαηί με τα υπόλοιπα 
ζντυπα τθσ ςφμβαςθσ  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 93 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ. 
Στθ ςυνζχεια, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf το οποίο υπογράφεται 
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
 
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ που 
τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ . 
 
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςε μορφι pdf 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ94) ςε μορφι pdf. 
 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι (ιτοι το ποςοςτό 
ζκπτωςθσ), θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Επιπλζον ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  

                                                           
92

 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
93

 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

94
 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
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Ρζρα από τθν υποβολι του αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ του 
ςυςτιματοσ που παράγει το ςφςτθμα, πρζπει απαραίτθτα να υποβλθκεί και οικονομικι προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθ παροφςα διακιρυξθ υπόδειγμα 
οικονομικισ προςφοράσ που περιλαμβάνει αναλυτικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ95. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ 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 96 ςτο Ραράρτθμα Ι & ΙΙ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ97   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 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, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

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 και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ 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. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ98 

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. (Χρόνοσ και τρόποσ 

                                                           
95

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
96

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
97

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
98

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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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. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ99, 

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 ανακζτοντα φορζα  ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) δεν ζχει εφαρμογι  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 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, 

θ) 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. 

                                                           
99

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 

17PROC006065791 2017-04-12



30 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ100 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο του Ανακζτοντα 
Φορζα (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10.00π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει ο ανακζτοντασ φορζασ   

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο ανακζτοντασ φορζασ   

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο Ανακζτοντασ Φορζασ προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου101.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία.  

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ , ο ανακζτων φορζασ δφναται να καλεί εγγράφωσ τουσ 
διαγωνιηόμενουσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε 
προκεςμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 7 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 310 του Ν.4412/2016.  

                                                           
100

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  

101
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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Κατά τα ανωτζρω ςτάδια α και β αποκλείονται όςοι Διαγωνιηόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ και 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. Διαγωνιηόμενοι που κα υποβάλλουν θλεκτρονικά μζςω ςυςτιματοσ ελλιπι 
ςτοιχεία για τα οποία θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ηθτιςει ςυμπλθρϊςεισ – διευκρινιςεισ εντόσ εφλογου 
χρόνου και δεν δοκοφν ι δοκοφν ελλιπείσ αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν επόμενθ φάςθ. 

Σε αυτζσ τισ φάςεισ αποκλείονται όςοι διαγωνιηόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 2.4.3 ι 
απορρίφκθκαν βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν τθσ 2.4.3. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται θλεκτρονικά κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. 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 τον ανακζτοντα φορζα μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν 
διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο ανακζτων 
φορζασ 102 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 ανακζτοντασ 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 προςφορζσ103.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου του ανακζτοντα φορζα , θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ104.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

Αν δεν υπάρχουν προςφυγζσ επί των αποτελεςμάτων τθσ γ,δ φάςθσ ι μετά τθν εξζταςθ των προςφυγϊν , 
ο ανακζτων φορζασ καλεί τον μειοδότθ να κατακζςει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο105 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτοντασ φορζασ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν 106 από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα 

                                                           
102

 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
103

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
104

 Βλ. παρ. 4 του άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016 
105

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
106

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ 
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ 
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Το Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (2.2.9.2 Β1.α), τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ κα ζχουν  εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (2.2.9.2 Β1.β), τα πιςτοποιθτικά φορολογικισ 
ενθμερότθτασ (2.2.9.2 Β1.β) να είναι ςε ιςχφ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2.2.9.2 Β2) να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. Επίςθσ όλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει 
να είναι εν ιςχφ και τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 
Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ τθν 
υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον οικονομικό φορζα . 
 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, όπου αυτζσ απαιτοφνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία 
ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. Δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ. Ε. Ρ.). 
 
Για τα αποδεικτικά νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ και τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ κα ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 
 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τα ωσ άνω είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου 
αυτά δεν καλφπτουν τα αναφερόμενα ςτα ανωτζρα ςθμεία, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό κα πρζπει επί 
ποινι αποκλειςμοφ 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. 
Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δε ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω 
νομικζσ καταςτάςεισ, ενϊ κα υποβάλλονται υποχρεωτικά με τα «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ». 
Ππου απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ, νοείται για τουσ μεν θμεδαποφσ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με τον 
Ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του φυςικοφ 
προςϊπου και για τουσ δε αλλοδαποφσ, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ το οποίο κα ςυνοδεφεται 
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από επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κ.Ρολ.Δικ και του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
 
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Ο ανακζτοντασ φορζασ μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντοσ φορζα θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του 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 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντοσ φορζα για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του 
ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του107.  

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 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 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 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

                                                           
107

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.. 

Ο ανακζτοντασ φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 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, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4 Δλζηάζεηο [πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ] 

*υμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων108] 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ του ανακζτοντοσ φορζα , θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά109, ενϊπιον του ανακζτοντοσ φορζα 110, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου 
pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. Ο ανακζτοντασ φορζασ αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf111. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται 
με πράξθ του ανακζτοντα φορζα , αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά 
τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 
4412/2016 

                                                           
108

 Για διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μζχρι και τθν 31θ Μαρτίου 
2017. Για τισ διακθρφξεισ που κα δθμοςιευκοφν μετά το ωσ άνω χρονικό ςθμείο διαμορφϊνεται αναλόγωσ το παρόν άρκρο 
με παράκεςθ των προβλζψεων των ςχετικϊν διατάξεων των άρκρων 364 επ. του ν. 4412/2016 

109
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εδάφιο αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 τθσ ΥΑ Ρ1/2390 (Β 2677/2013) με κζμα “Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ & διαδικαςίεσ λειτουργίασ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων”. Επιςθμαίνεται ότι θ ωσ 
άνω απόφαςθ ιςχφει ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά ςυνζπεια, ςτο βακμό που 
επιβάλλονται θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ για όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ (παρ. 1 του άρκρου 36) δεν εφαρμόηονται το βϋ 
και γϋ εδάφιο τθσ ωσ άνω παρ. 1 του άρκρου 12 τθσ ΥΑ *περί άλλου τρόπου υποβολισ, πλθν του θλεκτρονικοφ+  

110
 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

111
 Βλ. άρκρο 5 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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 του ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, 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 και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙI τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και το άρκρο 72 παρ. 4 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. 112 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, 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 ΦΡΑ.  

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 των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

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 τουσ113. 

                                                           
112

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
113

 Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α' 
ζωσ ςτ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθσ παραγράφου 3 του ωσ άνω 
άρκρου. 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον ανακζτοντα 
φορζα το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον ανακζτοντα φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.114. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτον Ανακζτοντα Φορζα , οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον ανακζτοντα φορζα κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα πρζπει ο νζοσ υπεργολάβοσ να καλφπτει τισ 
αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ του αντικαταςτθκζντα υπεργολάβου όπωσ προβλζπονταν ςτθ διακιρυξθ. 

4.4.3. Ο ανακζτων φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου115 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 116 117 

                                                           
114

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016&$307 ν.4412/2016  
115

 Οι Α.Α. μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και, εφόςον θ φφςθ 
τθσ ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ 
προμικειασ, υπθρεςίασ ι ζργου, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ 
ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι δεν αίρεται θ ευκφνθ του κφριου αναδόχου. Θ παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ, εάν θ Α.Α. προβλζψει τθν απευκείασ 
πλθρωμι του υπεργολάβου, άλλωσ διαγράφεται.  

116
 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 

117
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, 
ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο118 

4.6.1. 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 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

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. 

δ) Δεν ικανοποιοφνται οι όροι που κζτονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ &IV. 

 

                                                                                                                                                                                                
ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι 
προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

118
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του εκάςτοτε τιμιματοσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ, τμθματικά ι ςυνολικά, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν4412/2016 για το 100% του εκάςτοτε τιμολογίου 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ 
αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και 
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε 
άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 
200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 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. 

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

α) Κράτθςθ 0,06% 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 ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τον ανακζτοντα φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016119 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ120 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 ανακζτοντα 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. Επιπλζον ιςχφουν οι όροι ςτα 
Ραραρτιματα II & IV. 

                                                           
119

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

120
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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.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

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 ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ 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 ανακζτοντα φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο121  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ανακζτοντοσ 
φορζα  , μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΧ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ΔΣ ΔΕΥΑΧ  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 Τεχνικι υπθρεςία 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. 

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. Επιπλζον ιςχφουν οι 
υποχρεϊςεισ του αναδόχου, περί τθριςεωσ εγγράφων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ 
όπωσ ςτα παραρτιματα Ι , ΙΙ & ΙV.  

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο122  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ι μζχρι 
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ.  

6.2.2. Δεν ζχει εφαρμογι. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221123 του ν. 4412/2016. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ , μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

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 
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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. 

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. 

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. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων124.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε125  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 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 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο126  

Δεν ζχει εφαρμογι. 
 
 

Χαλκίδα, 11/04/2017 
Ο Πρόεδροσ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 
 
 

ανιδάσ Γεϊργιοσ 
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 Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010 
125

 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016 
126

 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α . ΓΕΝΙΚΑ  
 

Θ παροφςα Τεχνικι περιγραφι αφορά τθν ςυντιρθςθ δικτφου και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν των 
υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ, μετά τθν πρωινι 
κακθμερινι βάρδια των εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το 
υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο. Ρρόκειται για τα 
εςωτερικά δίκτυα  και εξωτερικά δίκτυα αγωγϊν φδρευςθσ-αποχζτευςθσ και τα αντλιοςτάςια 
αποχζτευςθσ.  

Οι εν λόγω εργαςίεσ κα ζχουν χρονικι διάρκεια δϊδεκα  (12) μθνϊν (από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ) ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ.  

 
Β. ΕΙΔΙΚΑ  

 
Θ εν λόγω μελζτθ περιλαμβάνει εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ ζκτακτων βλαβϊν που ςυμβαίνουν 
ςτο εξωτερικό και εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και  ςτα αντλιοςτάςια αποχζτευςθσ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

-Εντοπιςμόσ  βλάβθσ  ςε  οποιοδιποτε ςθμείο  των  υφιςτάμενων  δικτφων φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ  αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ ςτο Διμο Χαλκιδζων. 
-Αποκατάςταςθ των όλων βλαβϊν ςτο δίκτυο με οποιαδιποτε αναγκαία μζςα απαιτοφνται 
(ςκαπτικά μθχανιματα κ.λ.π.) 

-Μεταφορά τθσ περίςςειασ των υλικϊν (μπάηα-προϊόντα εκςκαφϊν κλπ.) ςε κατάλλθλο 
χϊρο απόκεςθσ και τθν μεταφορά των υλικϊν επίχωςθσ από τθν κεντρικι αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  
-Αποκατάςταςθ χϊρου πζριξ του ςθμείου τθσ βλάβθσ, από ηθμιζσ που πικανόν κα 
προκλθκοφν κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν επιδιόρκωςθσ, (π.χ. αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ 
με οποιοδιποτε υλικό απαιτείται, πεηοδρομίων, κραςπζδων, ρείκρων, φρεατίων, ςκυροδεμάτων 
κ.α.). 
-Κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων ακακάρτων από λίπθ, φερτά υλικά κλπ. 

 
Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να βρεκεί ςτο χϊρο τθσ βλάβθσ  άμεςα και όχι άνω των  τριϊν ωρϊν   
από τθν ειδοποίθςι του για τθν φπαρξι τθσ. 

- Σε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ και μθ εμπρόκεςμθσ αποκατάςταςθσ ο εργοδότθσ κα ζχει τθ 
δυνατότθτα λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

- Σε περίπτωςθ   διακοπισ   υδροδότθςθσ   πόλθσ    ι    οικιςμοφ    λόγω    πλθμμελοφσ    επιςκευισ,  
κα καταγγζλλεται θ Σφμβαςθ. 
 
Σα ζξοδα μετακίνθςθσ και τα απαιτοφμενα εργαλεία και μθχανιματα που κα απαιτθκοφν για 
τισ εργαςίεσ, επιβαρφνουν τον ανάδοχο, ενϊ τα υλικά κα βαρφνουν τθ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
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          Θ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του 
ςυμβατικοφ ποςοφ.   
 
 Θ παροχι των υπθρεςιϊν του Αναδόχου κα γίνεται μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των 
εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ 
και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ . 
 

 
Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυντάςςεται δεδομζνθσ τθσ ανεπάρκειασ προςωπικοφ ςτθ ΔΕΥΑ Χαλκίδασ 

για το αντικείμενο ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ ςε όλο τον Καλλικρατικό Διμο, οι οποίεσ κρίνονται 
απαραίτθτεσ για τθν αςφαλι και εφρυκμθ λειτουργία των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και των 
αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ. 

 

ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ : Κδιοι Ρόροι ΔΕΥΑΧ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  : 199.995,00 

Φ.Ρ.Α : 24%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

                            Η                      Ο 
                ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                             ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                     ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 
 ΔΙΠΛ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ              ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

 

1. Αντικείμενο   -   Οριςμοί. 

Το τεφχοσ αυτό τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τουσ γενικοφσ όρουσ, με βάςθ τουσ 
οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, κα εκτελεςκεί 
από τον Ανάδοχο θ παροχι υπθρεςίασ που απαιτείται για τθν ςυντιρθςθ των δικτφων φδρευςθσ-
αποχζτευςθσ και των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ τθσ  Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ. 
 
Οι οριςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων κα ζχουν τθν ακόλουκθ 
ςθμαςία :  
 

 Εργοδότθσ – Κφριοσ του ζργου ι Ανακζτων Φορζασ είναι θ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ: ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Α.Φ.Μ. 997592478 Δ.Ο.Υ. Χαλκιδζων 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: Νεοφφτου 69, Χαλκίδα, ΤΚ 34132 
ΤΘΛ. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22210 61317- 20440  
ΦΑΞ: 22210 62617 - 61428  
e-mail:  support@deyax.gr 

 Ρροϊςταμζνθ Αρχι που είναι το Δ.Σ. τθσ  ΔΕΥΑ Χαλκίδασ 
 Διευκφνουςα υπθρεςία είναι θ Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ.  
 Δθμοπρατοφςα Αρχι , ι (ΔΑ) : H ΔΕΥΑ Χαλκίδασ  . 
 Ο όροσ «Σφμβαςθ» ςθμαίνει και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο 

άρκρο τθσ Διακιρυξθσ.  
 Οι όροι «Γ.Σ.Υ.» και «Ε.Σ.Υ.» ςθμαίνουν τθ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τθν Ειδικι 

Συγγραφι Υποχρεϊςεων.  
 "Συμβατικό τίμθμα" ςθμαίνει το ποςό του  Συμφωνθτικοφ , χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. 
 Οι όροι "με δαπάνεσ του Αναδόχου" ι " βαρφνουν τον Ανάδοχο" ι "ςε  βάροσ του Αναδόχου" ι 

"χωρίσ ιδιαίτερθ  αποηθμίωςθ " ςθμαίνει ότι όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί 
ανοιγμζνεσ μζςα ςτισ τιμζσ του τιμολογίου και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ. 

 " Εγκεκριμζνο "  και " Εγκρίνεται " ςθμαίνει τθν γραπτι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
 "Εντολι" ι "Συγκατάκεςθ" ςθμαίνει τθν γραπτι εντολι ι ςυγκατάκεςθ τθσ  Υπθρεςίασ.     
 «Ανάδοχοσ» είναι ο Οικονομικόσ φορζασ  , που ςυνάπτει με τον εργοδότθ ςφμβαςθ. 
 

2. Ιςχφουςεσ    διατάξεισ 
 

Οι διατάξεισ : 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 
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 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 άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ 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. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Χόρου 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. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

 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. 
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3. Σόποσ  παροχισ   υπθρεςiων 
 
Τόποσ παροχισ τωv Υπθρεςιϊv είναι ο Καλλικρατικόσ Διμοσ Χαλκιδζων και τα εξωτερικά υδραγωγεία 
εκτόσ αυτοφ, και γενικότερα ο χϊροσ που αναπτφςςονται τα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και 
βρίςκονται οι Εγκαταςτάςεισ των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπωσ περιγράφονται ςτθν 
τεχνικι περιγραφι και ςτα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ. 
 
 
 

4. Περιγραφι  και   ουςιϊδθ   χαρακτθριςτικά  παροχισ   υπθρεςiων 
 

Θ ςυντιρθςθ και επιςκευι των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ όπωσ και τα αντλιοςταςίων κα 
εκτελείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
 
Στα ζξοδα του παρόχου περιλαμβάνονται οι αμοιβζσ προςωπικοφ, τα ζξοδα διακίνθςθσ του προςωπικοφ, 
προμικεια και χριςεωσ εργαλείων και μθχανθμάτων, τθσ αςφάλιςθσ. Δεν περιλαμβάνονται θ αξία των 
ανταλλακτικϊν και υλικϊν των παντόσ είδουσ επιςκευϊν, ενϊ περιλαμβάνεται θ εργαςία για τισ 
επιςκευζσ από τεχνίτεσ ι ςυνεργεία. Δεν περιλαμβάνονται οι επιςκευζσ και ανταλλακτικά για βλάβεσ που 
οφείλονται ςε ανωτζρω βία, απρόβλεπτα γεγονότα,  αςτοχία υλικοφ ι εςφαλμζνο υπολογιςμό ι 
ςχεδιαςμό. Στισ περιπτϊςεισ αυτϊν των επιςκευϊν  ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ  να ενθμερϊςει 
άμεςα τθν υπθρεςία. Θ δαπάνθ για τα απαιτοφμενα υλικά κα βαρφνει τθν Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

 Ο Ανάδοχοσ κατά τθ φάςθ τθσ εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ κα καταγράφει κάκε ςυμβάν ι ενζργεια 
(επιςκευζσ  κτλ.), κα ςυντάςςει θμερολόγιο εργαςιϊν και κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία μθνιαίεσ 
εκκζςεισ και τθν τελικι ζκκεςθ που κα περιλαμβάνουν πλιρθ περιγραφι τθσ παροχισ υπθρεςίασ ςτο 
αντίςτοιχο διάςτθμα. 

 
 Θ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ .  

 

 Θ παροχι των υπθρεςιϊν του Αναδόχου κα εκτελείται μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των 
εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου 
κακϊσ και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο,  ανάλογα με τθν ϊρα τθσ προκφπτουςασ 
βλάβθσ.  

 
 
 
5. Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Το ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ o νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ΔΕΥΑΧ. 
 
Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει αναπλθρωτι εκπρόςωπο που 
κα ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τον νόμιμο εκπρόςωπο εάν αρχικά δεν ζχει ορίςει. Για τθν 
αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του Αναδόχου κοινοποιείται ςχετικό ζγγραφο του Αναδόχου 
ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του Αναδόχου ι 
των μελϊν του ςε περίπτωςθ Αναδόχου κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του Αναδόχου 
υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΔΕΥΑΧ. 
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Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. 
Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται 
ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπο του και τον αναπλθρωτι εκπρόςωπο του με 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο εάν απαιτείται, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα αυτά 
εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ' εντολι του, να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται 
με τθ Σφμβαςθ, να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ 
Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα 
ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ραράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ κα αποτελεί και το 
πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ μεταξφ του Φορζα Υλοποίθςθσ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου που 
κα αναφζρεται ςτον εξοπλιςμό, τα υλικά και τι υποδομζσ που κα παραλάβει ο Ανάδοχοσ ςε κατάςταςθ 
καλισ λειτουργίασ, τα οποία οφείλει να παραδϊςει ςε λειτουργία ςτο Φορζα μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ςφμβαςθσ. 
 
Θ ΔΕΥΑΧ κα  ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον Ανάδοχο τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ που κα 
παρακολουκοφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

 

 
 

6. Προχπολογιςμόσ   
 
      Ο Ρρoχπoλoγιςμόσ τθσ ςυντιρθςθσ των δικτφων φδρευςθσ-αποχζτευςθσ και των αντλιοςταςίων 
αvζρχεται ςτo πoςό τωv εκατόν ενενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα πζντε ευρϊ 
(199.995,00€), για διάρκεια δϊδεκα (12) μθνϊν ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ τθσ ςυναφκθςόμενθσ 
Σφμβαςθσ. Στo παραπάνω πoςό δεv περιλαμβάvεται o φόρoσ πρoςτικζμεvθσ αξίασ (ΦΡΑ  24% ), ο οποίοσ 
βαρφνει τθν ΔΕΥΑΧ. 

     Θ δαπάνθ για τθ  ςφμβαςθ βαρφνει τισ με Κ.Α.: 620706 Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων φδρευςθσ & ΚΑ 
620608  Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων ακακάρτων Χαλκίδασ, ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2017 & 2018  του Φορζα 127 και ο ΦΡΑ τον ΚΑ 54006224 του προχπολογιςμοφ 
ετϊν 2017 & 2018. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ δαπάνθ: 

 κα βαρφνει κατά τον  Κ.Α. 620706 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων φδρευςθσ» για ποςό  
116.663,75 € τον Κ.Α. 620708 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων ακακάρτων Χαλκίδασ» για ποςό  
49.998,75 € του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2017, και τον Κ.Α. 620706 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων 
φδρευςθσ» για ποςό 23.332,75 €, και τον Κ.Α. 620708 «Επιςκευζσ & Συντιρθςθ ζργων ακακάρτων 
Χαλκίδασ» για ποςό 9.999,75 € του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ  2018. 

 Θ δαπάνθ ποςοφ 39.999,00 € για τον Φ.Ρ.Α. κα βαρφνει ςτο κεφάλαιο «Φ.Ρ.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 
54006224 του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 με τίτλο «Φ.Ρ.Α. Ραροχϊν Τρίτων με Φ.Ρ.Α. 24%» και θ 
δαπάνθ ποςοφ 7.999,80 € για τον Φ.Ρ.Α. κα βαρφνει ςτο κεφάλαιο «Φ.Ρ.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 54006224 
του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2018 με τίτλο «Φ.Ρ.Α. Ραροχϊν Τρίτων με Φ.Ρ.Α. 24%» . 

 
 

                                                           
127

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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7. Εγγυιςεισ. 
 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1.τθσ Διακιρυξθσ εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 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 ανακζτοντα φορζα προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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.  

Υποδείγματα παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα III τθσ Διακιρυξθσ 

Ο ανακζτων φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

8. Διάρκεια   παροχισ   υπθρεςιϊν 
 
Θ χρονικι διάρκεια τθσ Συντιρθςθσ των Δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ  είναι δϊδεκα  (12) μινεσ  
αρχομζνθ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. 
 

9. Προςωπικό  Αναδόχου 

Το προςωπικό του αναδόχου κα περιλαμβάνει κακ’ ελάχιςτο τισ ειδικότθτεσ: 
 
-1 Ρολιτικό ι Τοπογράφο ι Μθχ/γο Διπλ. ι Τ.Ε. Μθχανικό αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ωσ Υπεφκυνο 
ςυντιρθςθσ των δικτφων κακϊσ και ωσ Τεχνικό Αςφαλείασ. 
-2 Τεχνικοφσ με άδεια υδραυλικοφ, επί τόπου του ζργου για τθν εν λόγω παροχι υπθρεςιϊν για τισ 
επιςκευζσ των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
 -2 Ανειδίκευτουσ εργάτεσ για τον κακαριςμό των αντλιοςταςίων και για επιςκευζσ δικτφων. 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει υπεφκυνο για το Ρροςωπικό του, ο οποίοσ κα το ςυντονίηει 
και κα ενθμερϊνει ςχετικά τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΧ για τα αποτελζςματα. 
 
Το υπό του Αναδόχου διατικζμενο προςωπικό για τθν ςυντιρθςθ των δικτφων και αντλιοςταςίων τθσ, 
πρζπει να ζχει τα υπό των ιςχυουςϊν διατάξεων τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. 

Τεκμαίρεται ότι θ ΔΕΥΑΧ αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν εκφράςει γραπτϊσ τθ διαφωνία τθσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να καλφπτει νόμιμα τθ ςυντιρθςθ τθσ Ραροχισ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςτρϊςει κατά 
τζτοιο τρόπο το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και μθχανικά μζςα, οφτωσ ϊςτε ανά 
πάςα ςτιγμι να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία. 

 Θ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ και ικανότθτασ του προτεινόμενου προςωπικοφ κατ' άτομο και τθσ 
νομιμότθτασ του προγράμματοσ εργαςίασ αυτοφ είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά 
τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ 
ομάδασ. Θ ΔΕΥΑΧ εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ. 
 
Θ ΔΕΥΑΧ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ ςε περίπτωςθ που 
εκτελεί πλθμμελϊσ τα κακικοντα του .  
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊνει όλεσ τισ δαπάνεσ που κα προκφψουν από τθ ςυντιρθςθ και 
επιςκευι των δικτφων και αντλιοςταςίων που περιλαμβάνουν, θμερομίςκια, μιςκοφσ, ειςφορζσ, ζξοδα 
κίνθςθσ προςωπικοφ και μεταφορά υλικϊν.  
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί και να ςυντθρεί με προςωπικό επιςτθμονικό, εργατοτεχνικό κλπ., 
κατάλλθλο για τισ εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε αρικμό για τθ νόμιμθ, ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των 
δικτφων και των αντλιοςταςίων.  
 
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν διαπιςτωκεί ότι μζροσ του προςωπικοφ του Αναδόχου δεν μπορεί 
να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των εργαςιϊν, θ ΔΕΥΑΧ ζχει δικαίωμα να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι 
τθν άμεςθ αποπομπι κάκε ανίκανου ι απείκαρχου του τεχνικοφ υπαλλθλικοφ ι εργατικοφ προςωπικοφ 
του Αναδόχου.  
 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί, θ ΔΕΥΑΧ ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθν 
αντικατάςταςθ των ακαταλλιλων προςϊπων με άλλα που κα αμείβονται από τθν ΔΕΥΑΧ ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου.  
 
Ο Ανάδοχοσ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα ςυναντιζται τουλάχιςτον δφο φορζσ το μινα με τουσ αρμόδιουσ 
εκπροςϊπουσ τθσ ΔΕΥΑΧ, ςε τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ. Σκοπόσ των ςυναντιςεων κα είναι θ 
ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ ςυντιρθςθ των δικτφων και των αντλιοςταςίων.  
 
Θ ΔΕΥΑΧ κα ζχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικοφσ ι αιφνίδιουσ ελζγχουσ απόδοςθσ και τιρθςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ, όςεσ φορζσ το κεωρεί απαραίτθτο. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο γι' 
αυτό προςωπικό.  
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Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί μθχανιματα που ανταποκρίνονται ςτουσ ιςχφοντεσ 
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, δθλ. τισ ιςχφουςεσ επίςθμεσ προδιαγραφζσ κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ του 
εργοδότθ. 
 
Ο εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να προςδιορίηει και να κρίνει τθν καταλλθλότθτα ι όχι των κάκε 
φφςεωσ μθχανικϊν μζςων και ςυναφϊν με αυτά ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να παρζχει ςτο προςωπικό του κινθτό τθλζφωνο (τον οποίο ςαφϊσ 
βαρφνει θ δαπάνθ), με το οποίο κα μπορεί να επικοινωνιςει άμεςα το προςωπικό τθσ ΔΕΥΑΧ. 
 
Στον Ανάδοχο κα παραςχεκοφν όλεσ οι δυνατζσ ευκολίεσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κακϊσ και πρόςβαςθ ςτα 
ςχζδια των δικτφων τα οποία υποχρεοφται αυςτθρά να μθν κοινοποιεί ςε τρίτουσ για λόγουσ αςφάλειασ. 
 
Ο Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί  και πρόςκετο προςωπικό εφόςον αυτό απαιτθκεί για τθν κάλυψθ 
των υποχρεϊςεων του  υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό το πρόςκετα προςωπικό κα ζχει τθν κατάλλθλθ 
εμπειρία και γνϊςθ για τθ διεκπεραίωςθ των κακθκόντων του και μετά τθν ζγκριςι του από τθν 
Υπθρεςία. 
 

10. Αμοιβι – κρατιςεισ 
Ο Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν Οικονομικι 
του Ρροςφορά. 
 

1. Στο Τιμολόγιο του Αναδόχου αναγράφονται: 
2. Το είδοσ των εργαςιϊν 
3. Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν 
4. Το πλθρωτζο ποςό. 
5. Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ των χρθμάτων 
1. Τιμολόγιο 
2. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ. 
3. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι 

τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για  νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν 
τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφει το άρκρο 219 & 200 του Ν.4412/2016, κακϊσ και κάκε ειδικι απαίτθςθ που 
τίκεται ςτθν Διακιρυξθ. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
 
Διευκρινίηεται ότι: 
Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 
πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, 
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 
Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται 
επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 
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Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των εργαςιϊν κα γίνεται τμθματικά με ζκδοςθ εντάλματοσ από τθν Οικονομικι 
Υπθρεςία ςτο όνομα του αναδόχου, βάςει τθσ αναλθφκείςασ δαπάνθσ ςε βάροσ των οικείων 
προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2017 και 2018.  
Θ πλθρωμι κα γίνεται κατόπιν ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων και κατόπιν 
κεωριςεωσ  του 1ου εντάλματοσ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Θ πιςτοποίθςθ προσ πλθρωμι τθσ εκάςτοτε παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα ακολουκεί το ρυκμό εκτζλεςθσ 
τθσ , με τθν ζκδοςθ αντίςτοιχων χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται προκαταβολισ.  

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 
ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 
αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 
 
Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα 
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα 
λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  
 
Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τον 
Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Θ παροχι υπθρεςίασ αφορά τθν ςυντιρθςθ δικτφου και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν των υφιςτάμενων 
δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ όπωσ και των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ αρμοδιότθτασ τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ, μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και 
Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο 
το 24ωρο. 
 
Οι ανάδοχοι υπόκεινται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ και νόμιμεσ 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επιβαρφνςεων. 
 
 

11. Ποινικζσ ριτρεσ - ζκπτωςθ - ανωτζρα βία 
 
Ο Ράροχοσ υποχρεοφται να βρεκεί ςτο χϊρο τθσ βλάβθσ  άμεςα και όχι άνω των  τριϊν ωρϊν   από τθν 
ειδοποίθςι του για τθν φπαρξι τθσ. 
Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ ανταπόκριςθ και μθ εμπρόκεςμθ αποκατάςταςθ, 
οπότε ο εργοδότθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανταπόκριςθ του αναδόχου κα γίνεται 
μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των εργαηομζνων ςτα τμιματα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ και τα Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο. 
Σε περίπτωςθ    διακοπισ    υδροδότθςθσ    πόλθσ    ι    οικιςμοφ    λόγω    πλθμμελοφσ      επιςκευισ, κα 
καταγγζλλεται θ Σφμβαςθ. 
Θ ςυγκρότθςθ των ςυνεργείων υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου, 
ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ κι υπόλογοσ ζναντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τθν εν γζνει ζντεχνθ κι 
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
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Τθν ευκφνθ για ομαλι λειτουργία με προςωπικό αςφαλείασ κλπ., ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν 
προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτθν ΔΕΥΑΧ αμζςωσ κάκε περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ 
βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 
 
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ κα κάνει κάκε προςπάκεια να ζρκει ςε επαφι με τουσ 
εκπροςϊπουσ τθσ ΔΕΥΑΧ ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. Εφόςον αυτό δεν είναι 
εφικτό, ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα να προχωριςει ςτα απαιτοφμενα ζξοδα και να υποβάλλει άμεςα 
ςτθν ΔΕΥΑΧ γραπτι λεπτομερι αναφορά των ενεργειϊν αυτϊν. Θ ΔΕΥΑΧ κα είναι υπεφκυνοσ για το 
κόςτοσ των μζτρων ζκτακτθσ ανάγκθσ  με τθν προχπόκεςθ ότι τζτοιεσ καταςτάςεισ δεν οφείλονταν ςε 
ςφάλμα ι αμζλεια του Αναδόχου, και θ προκφπτουςα αποηθμίωςθ κα προςδιορίηεται είτε με επί τόπου 
παρακολοφκθςθ του κόςτουσ είτε με οποιονδιποτε άλλο εφικτό τρόπο ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
νομοκετικζσ διατάξεισ. 
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιπτϊςεων να βρίςκεται ςε διαρκι ετοιμότθτα και 
να διατθρεί ςε ενεργό κατάςταςθ τόςο το μθχανικό εξοπλιςμό όςο και το προςωπικό του. 
 
 

12. Γενικά κακικοντα, ευκφνεσ, υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και 
επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 
 
Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του εργοδότθ) και 
τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο 
τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 
 
Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι 
ςτοιχεία, που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ότι άλλο 
ανικει ς' αυτόν. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια 
ςφγκρουςθ. 
 
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 
απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε 
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 
 
Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων νόμιμθσ ειςφοράσ ςε 
ςυγγενικι εταιρεία ι νόμιμθσ υπεργολαβίασ που γίνεται κατόπιν απόφαςθσ του Δ.Σ./ΔΕΥΑΧ. 
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Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων 
του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ΔΕΥΑΧ, 
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ 
του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το 
προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ΔΕΥΑΧ, 
άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθν παροχι υπθρεςίασ. 
 
Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και τθσ ΔΕΥΑΧ κα πρζπει να αποςτζλλονται 
κατ' αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία 
ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

13. Διαφορζσ - διαφωνίεσ - ανωτζρα βία 
 

Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 
υποχρζωςθ του ανακζτοντα φορζα να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ 
τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 
 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, 
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το 
Νόμο ι τθ ςφμβαςθ. 
 

Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 
γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

 
     Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το 
Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ΔΕΥΑΧ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου. 
 

14.  Ζκπτωςθ Αναδόχου - διάλυςθ ςφμβαςθσ  
 
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

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. 

δ) Δεν ικανοποιοφνται οι όροι που κζτονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ &IV. 

ε) Εάν προςλθφκεί προςωπικό ςτθν Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και καλυφκοφν οι προβλεπόμενεσ κζςεισ του εγκεκριμζνου   
Ο.Ε..Υ.  ςε ςυνδυαςμό με τθν κάλυψθ των ςχετικϊν αναγκϊν.    

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 ανακζτοντα 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. Επιπλζον ιςχφουν οι όροι ςτα Ραραρτιματα II & IV. 

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.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

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 ανακζτοντα 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 ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ 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 ανακζτοντα 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 ανακζτοντα φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
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Λφςθ τθσ φμβαςθσ για οικονομικοφσ Λόγουσ 
Θ ΔΕΥΑΧ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ εάν δεν εγκρίνει τθν 
υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. 
Ρτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ 
ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά από 
ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 
 

15. Μελζτθ  των ςυνκθκϊν ςυντιρθςθσ των δικτφων και ανλτιοςταςίων 
 
Θ ςυμμετοχι ςτθ ςυντιρθςθ των δικτφων φδρευςθσ- αποχζτευςθσ και των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ 
αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο Ανάδοχοσ ζχει επιςκεφκεί και ζχει ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν 
τοποκεςία των δικτφων και των αντλιοςταςίων και ζχει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν. 
  
Θ παράλειψθ του Αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ 
Σφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ του για πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ.  
 

16. Ημερολόγιο   
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί ςε όλο το διάςτθμα, από τθν ζναρξθ μζχρι τθν περάτωςθ τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ «Θμερολόγιο» με τθν θμεριςια παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν. Το θμερολόγιο κα 
υπογράφεται κάκε θμζρα από τον Ανάδοχο ι τον πλθρεξοφςιό του και από τον Αρμόδιο Υπάλλθλο τθσ 
ΔΕΥΑΧ και κα παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία. 
 
Ριο αναλυτικά ςτο Θμερολόγιο κα καταγράφονται τα πιο κάτω :  
 
 Καταγραφι κάκε βλάβθσ, ζκτακτου ςυμβάντοσ ι ενζργειασ (επιδιορκϊςεισ, ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ, 

κτλ.) 
 Οι καιρικζσ ςυνκικεσ. 
 Οι ϊρεσ εργαςίασ και ο αρικμόσ των εργατοτεχνιτϊν κατά ειδικότθτεσ 
 Ρεριγραφι των εργαςιϊν Συντιρθςθσ που εκτελοφνται 
 Τυχόν ατυχιματα  
 Κάκε εντολι, οδθγία, διευκρίνιςθ, παρατιρθςθ κ.λ.π. από τθν Υπθρεςία  ςτον Ανάδοχο.  
 
Το θμερολόγιο κρατείται ςε δφο (2) αντίγραφα, όπου μετά τθν ςυμπλιρωςθ και υπογραφι αυτϊν, ζνα 
αντίτυπο παίρνει θ ΔΕΥΑΧ και το άλλο μζνει ςτο ςτζλεχοσ του βιβλίου και κρατείται από τον Ανάδοχο.  
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί βιβλίο Τεχνικοφ Αςφαλείασ. 
 

17. Αςφάλιςθ   προςωπικοφ. 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, ανεξάρτθτα με το αν θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία εκτείνεται μζςα ι ζξω 
από αςφαλιςτικι περιοχι του ΙΚΑ, να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ περί ΙΚΑ. 
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Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίηει κατά των ατυχθμάτων το  εργατοτεχνικό και λοιπό 
προςωπικό του που απαςχολείται και εφόςον μζροσ του προςωπικοφ δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ περί 
ΙΚΑ, ι άλλων αςφαλιςτικϊν Ταμείων, ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ.  
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει ςε Ελλθνικι αςφαλιςτικι εταιρία τα αυτοκίνθτα και μθχανιματα 
που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε 
καμία περίπτωςθ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για βλάβθ, ηθμιά, απϊλεια κλπ. 
 

18. Σιρθςθ των Νόμων, αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων 
 
Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων κ.λ.π., ζχει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει ςτθν 
ΔΕΥΑΧ τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με τα υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, 
αςφάλειασ κ.λ.π., που κα απευκφνονται ι κα κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ παροχισ υπθρεςίασ.  
 
Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςίασ υποχρεϊνεται να ςυμμορφϊνεται με τουσ 
Νόμουσ, τα Διατάγματα  και τουσ Κανονιςμοφσ του Κράτουσ , τισ Αςτυνομικζσ Διατάξεισ και Διαταγζσ , 
κακϊσ και με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε Δθμοτικισ ι Δθμόςιασ Αρχισ που κα αναφζρονται και 
κα ζχουν εφαρμογι κατά οποιονδιποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τθν ςυντιρθςθ των δικτφων και 
των αντλιοςταςίων. 
 

19. Παρακολοφκθςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ  
 
Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ.  
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ που 
δίνονται μζςα ςτα ςυμβατικά πλαίςια για τθν κανονικι και ζντεχνθ  εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
 
Το ότι θ ΔΕΥΑΧ παρακολουκεί τθν παροχι υπθρεςιϊν δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε 
ευκφνθ που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ.   
 

20. Μζτρα Αςφαλείασ   
 
Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ τιρθςθ όλων των μζτρων αςφαλείασ ςφμφωνα με τθ κείμενθ 
νομοκεςία.  

Θ δαπάνθ για όλα τα απαιτoφμεvα μζτρα για τθν αςφάλεια και υγεία τωv εργαηoμζvων του (γάντια, 
υποδιματα κλπ) βαρφνει τον πάροχο. 

 

 ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

                         Η                      Ο 
             ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                             ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                     ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 
 ΔΙΠΛ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ              ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

17PROC006065791 2017-04-12



58 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηνλ 
Αλαζέηνληα Φνξέα) 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ/Εκδότθσ............................................................................... 
Κατάςτθμα............................................................................................. 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 
Ευρϊ.................................… 
 
Ρροσ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
…………………………………………………………………. 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, για ποςό 
των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ του (όνομα διαγωνιηόμενου), 
Δ/νςθ. (ζδρα διαγωνιηόμενου), με ΑΦΜ …….. για τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό με 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ………… 

για τθν παροχι υπθρεςίασ «……………………………», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ..... .... /  ./..2017 προκιρυξθ 
του Ρροζδρου Δ.Σ ΔΕΥΑΧ  ………………………………………….. 

 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι 
τ.. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ/Εκδότθσ............................................................................... 
Κατάςτθμα............................................................................................. 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 
Ευρϊ.................................… 
 
 
Ρροσ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
………………………………………. 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ 
των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… 
……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ  
«……………………………………………», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ........./..../..2016 προκιρυξθ του Ρροζδρου 
Δ/Σ ΔΕΥΑΧ ………………………………………………... 

 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ 
τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν........................................... 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Σηκνιόγην Μειέηεο – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο   

 
ΓΕΝΙΚΟΙ    ΟΡΟΙ 

 

Στισ  τιμζσ  τoυ  παρόντοσ  τιμoλoγίoυ  περιζχονται  oι  παρακάτω  δαπάνεσ: 
 

1. Οι κάκε φφςεωσ δαπάvεσ για τo κάκε ειδικότθτασ πρoςωπικό, δθλαδι : μιςκoί, θμερoμίςκια,  
υπερωρίεσ, δαπάvεσ κιvιςεωσ, ιατρικισ περικάλψεωσ, ζκτακτεσ αμoιβζσ (π.χ. αργίεσ για τισ 
oπoίεσ καταβάλλεται θμερoμίςκιo), oι διάφoρεσ ειςφoρζσ υπζρ Αςφαλιςτικϊv Οργαvιςμϊv 
Κφριασ και Επικoυρικισ Αςφάλιςθσ και Ταμείωv, Δϊρα Χριςτoυγζvvωv και Ράςχα, επίδoμα και 
θμερoμίςκια αδείασ, απoηθμιϊςεωσ λόγω απoλφςεωσ κλπ ςφμφωvα με τισ ιςχφoυςεσ διατάξεισ. 
Τζλoσ δε κάκε νόμιμθ υπoχρζωςθ και εv γζνει επιβάρυνςθ πoυ αφoρά τθv εκτζλεςθ όλων τωv 
κφριων και βoθκθτικϊν εργαςιϊv για τθv πλιρθ παρoχι τωv υπθρεςιϊv. 

 

Το προςωπικό του αναδόχου κα περιλαμβάνει κακ’ ελάχιςτο τισ ειδικότθτεσ: 
 

 1 Ρολιτικό ι Τοπογράφο ι Μθχ/γο Διπλ. ι Τ.Ε. Μθχανικό αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ωσ Υπεφκυνο 
ςυντιρθςθσ των δικτφων κακϊσ και ωσ Τεχνικό Αςφαλείασ 

 2 Τεχνικοφσ με άδεια υδραυλικοφ για τθν 24ωρθ επιφυλακι, για μετάβαςθ επί τόπου των 
εργαςιϊν και επιςκευι δικτφου και αντλιοςταςίων. 

 2 Ανειδίκευτουσ εργάτεσ για τον κακαριςμό των αντλιοςταςίων και για επιςκευζσ δικτφων 
 
Τα κατάλλθλα μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν και των εργαςιϊν 
αποκατάςταςθσ όπωσ bobcat, jcb, φορτθγό, κομπρεςζρ, αςφαλτοκόπτθ, δονθτικι πλάκα, αντλία, 
διάφορα εργαλεία κλπ. 
     Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, είναι οι παρακάτω: 

1)  Εκςκαφζασ -φορτωτισ ιπποδφναμθσ 85-105 HP και δυνατότθτεσ κουβά 30εκ., 40εκ., 60εκ., 80εκ., 
τςαπάκι και ςφυρί 300-500kg.  
2) Φορτωτάκι (bobcat) ιπποδφναμθσ 35-50 Θ και δυνατότθτεσ κουτάλασ 1,30m-1,80m. 
3) Φορτθγά οχιματα ανατρεπόμενα χωρθτικότθτασ ζωσ 8m3 για μεταφορά οποιουδιποτε υλικοφ με 
καρότςα και τζντα. 

 
2. Οι δαπάνεσ για τθν τθλεφωνικι επικοινωνία με το προςωπικό των εγκαταςτάςεων. 

 
3. Θ αξία τθσ εργαςίασ για τισ επιςκευζσ από τεχνίτεσ ι ςυνεργεία. 

 
4. Πλoι oι φόρoι, κρατιςεισ υπζρ τoυ Δθμoςίoυ ι τρίτωv πoυ κα ιςχφoυv κατά τθv θμζρα 

δθμoπράτθςθσ τoυ ζργoυ και προβλζπονται ςτθν Διακιρυξθ. 
 

5. Οι δαπάνεσ ζκδoςθσ πάςθσ φφςεωσ εγγυθτικϊv επιςτoλϊv. 
 

6. Οι δαπάνεσ αςφάλιςθσ και απoηθμίωςθσ τoυ Αναδόχoυ για ατυχιματα πoυ τυχόv πρoκλθκoφv 
ςτoυσ εργαηόμεvoυσ ι τρίτoυσ. Οι δαπάνεσ αςφάλιςθσ τωv  oχθμάτωv, μθχανθμάτωv και 
εργαλείωv πoυ χρθςιμoπoιoφvται από τov Αvάδoχo ι για λoγαριαςμό τoυ. 
 

7. Θ δαπάνθ για όλα τα απαιτoφμεvα μζτρα για τθν αςφάλεια και υγεία τωv εργαηoμζvων. 
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8. Οι δαπάνεσ τυχόν κθρυκείων,  ςυμμετoχισ ςτθ δθμoπραςία, ςφνταξθ ςυμβάςεωσ, εγκατάςταςθσ 

ςτoν τόπο τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ. 
 

9. Τα πάςθσ φφςεωσ γενικά ζξoδα τoυ αναδόχoυ. 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. 
 

 
Σκοπόσ είναι θ ομαλι λειτουργία των δικτφων και των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ ςε 
εικοςιτετράωρθ βάςθ, μετά τθν πρωινι κακθμερινι βάρδια των εργαηομζνων ςτα τμιματα 
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το υπόλοιπο του 24ϊρου κακϊσ και τα 
Σαββατοκφριακα και αργίεσ για όλο το 24ωρο.   

 
 
Στισ  τιμζσ  τoυ  παρόντοσ  τιμoλoγίoυ  δεν  περιλαμβάνονται  oι  παρακάτω  δαπάνεσ: 

1. Θ απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθν προμικεια των υλικϊν. 
2. Οι επιςκευζσ και ανταλλακτικά για βλάβεσ που οφείλονται ςε ανωτζρα βία, απρόβλεπτα  

γεγονότα, ι εςφαλμζνο υπολογιςμό ι ςχεδιαςμό.  
3. Στισ περιπτϊςεισ αυτϊν των επιςκευϊν ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει άμεςα 

τθν Υπθρεςία ςυντάςςοντασ ςχετικι αναλυτικι ζκκεςθ με προχπολογιςμό τθσ επιςκευισ και να 
ςυμβάλλει κατά το δυνατόν ςτθν γριγορθ και ςωςτι αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ.  

4. Στισ τιμζσ δεv περιλαμβάνεται ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ο οποίοσ βαρφνει τον κφριο 
τθσ υπθρεςίασ. 
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ΣIΜΕ      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος διαμέηπος Φ15 έωρ και Φ32 με αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ δηακέηξνπ 

Φ15 έσο θαη Φ32 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ)   Τεο   έληερλεο   ηνπνζέηεζεο   λένπ   ηκήκαηνο   αγσγνύ   (κέρξη   κήθνπο   6,00κ.   ηδίαο 

δηακέηξνπ) κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ 

ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 
ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα πεδνδξνκίνπ  ή 

κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε. 
 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Εβδομήνηα Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 70,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ μήκοςρ άνω ηων 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος διαμέηπος Φ15 έωρ και Φ32 με αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ δηακέηξνπ 

Φ15 έσο θαη Φ32 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ)   Τεο   έληερλεο   ηνπνζέηεζεο   λένπ   ηκήκαηνο   αγσγνύ   (κήθνπο  άλσ ησλ  6,00κ.   ηδίαο 

δηακέηξνπ)κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ 

ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 
ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα πεδνδξνκίνπ  ή 

κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 
 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Ογδόνηα Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 80,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος διαμέηπος Φ15 έωρ και Φ32. 
 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ δηακέηξνπ 

Φ15 έσο θαη Φ32 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ. ηδίαο δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 

 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ     (Ολογπάθωρ): απάνηα Εςπώ 

 (Απιθμηηικά): 40,00 € 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ μήκοςρ άνω ηων 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος διαμέηπος Φ15 έωρ και Φ32. 
 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ δηακέηξνπ 

Φ15 έσο θαη Φ32 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ. ηδίαο δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 

 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ     (Ολογπάθωρ): Πενήνηα Εςπώ 

 (Απιθμηηικά): 50,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος Φ63 έωρ και Φ90 με αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα 

κλπ. 
 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ 

Φ63 έσο θαη Φ90 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ. ηδίαο δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα πεδνδξνκίνπ 

ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 
 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Ογδόνηα πένηε Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 85,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ μήκοςρ άνω ηων 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος Φ63 έωρ και Φ90 με αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 
 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ 

Φ63 έσο θαη Φ90 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ. ηδίαο δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα πεδνδξνκίνπ 

ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 
 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Ενενήνηα πένηε Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 95,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 7
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη  βλάβηρ  διαππέονηορ  δικηύος  ύδπεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος Φ63 έωρ και Φ90 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ 

Φ63 έσο θαη Φ90 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο σο 6,00κ. ηδίαο δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Εβδομήνηα Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 70,00 € 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη  βλάβηρ  διαππέονηορ  δικηύος  ύδπεςζηρ μήκοςρ άνω ηων 6μ. ζε ζωλήνα 

οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος Φ63 έωρ και Φ90 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ 

Φ63 έσο θαη Φ90 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ ηδίαο δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο πιηθό 

ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε 

νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Ενενήνηα πένηε Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 80,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. 

ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ90 έωρ και Φ160 με 

αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ90 έσο θαη Φ160 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα 

πεδνδξνκίνπ ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Εκαηόν ζαπάνηα Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 140,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ άνω 

ηων 6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ90 έωρ και Φ160 με 

αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 
 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ90 έσο θαη Φ160 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ(κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη)Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα 

πεδνδξνκίνπ ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Εκαηόν πενήνηα Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 150,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη  βλάβηρ  διαππέονηορ  δικηύος  ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ 

ωρ 6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ90 έωρ και Φ160 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ90 έσο θαη Φ160 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ 

ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο  

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 
ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ        (Ολογπάθωρ): Εκαηόν δέκα Εςπώ 

 (Απιθμηηικά): 110,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη  βλάβηρ  διαππέονηορ  δικηύος  ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ άνω ηων 

6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ90 έωρ και Φ160 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ90 έσο θαη Φ160 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο  

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο 
ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ        (Ολογπάθωρ): Εκαηόν είκοζι Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 120,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 

6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ160 έωρ Φ350 με 

αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 

 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ160 έωρ και Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ.ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα 

πεδνδξνκίνπ ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 

 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 

ΕΤΡΩ       (Ολογπάθωρ): Διακόζια Εςπώ 

        (Απιθμηηικά): 200,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 

6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ160 έωρ Φ350 με 

αποκαηάζηαζη με αζθαληόμιγμα κλπ. 

 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ160 έωρ και Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ.ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα 

πεδνδξνκίνπ ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 

 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ           (Ολογπάθωρ): Διακόζια είκοζι Εςπώ 

  (Απιθμηηικά): 220,00 € 

17PROC006065791 2017-04-12



69 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. 

ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ160 έωρ Φ350. 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ160 έωρ Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο 

εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο). 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ          (Ολογπάθωρ): Εκαηόν εξήνηα Εςπώ 

   (Απιθμηηικά): 160,00 € 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ άνω 

ηων 6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ160 έωρ Φ350. 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ160 έωρ Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο 

εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο). 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ          (Ολογπάθωρ): Εκαηόν εβδομήνηα Εςπώ 

   (Απιθμηηικά): 170,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 17
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. 

ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ350 με αποκαηάζηαζη με 

αζθαληόμιγμα κλπ. 

 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ.ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα 

πεδνδξνκίνπ ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 

 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 

ΕΤΡΩ        (Ολογπάθωρ): Διακόζια ογδόνηα Εςπώ 

                               (Απιθμηηικά): 280,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 18

ο
 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 

6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ350 με αποκαηάζηαζη με 

αζθαληόμιγμα κλπ. 

 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή αποσέηεςζηρ ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ.ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο) 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

ζη) Τεο επηκειεκέλεο απνθαηάζηαζεο κε αζθαιηόκηγκα ή κε κπεηόλ ή κε πιάθα 

πεδνδξνκίνπ ή κε θπβόιηζν ή κε ζηακπσηό ζθπξόδεκα θαηά πεξίπησζε 

 

Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 

ΕΤΡΩ           (Ολογπάθωρ): Σπιακόζια Εςπώ 

          (Απιθμηηικά): 300,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 19
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ ωρ 6μ. 

ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ350. 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κέρξη κήθνπο 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο). 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ          (Ολογπάθωρ): Διακόζια Είκοζι Εςπώ 

  (Απιθμηηικά): 220,00 € 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20
ο

 

 

Αποκαηάζηαζη βλάβηρ διαππέονηορ δικηύος ύδπεςζηρ ή αποσέηεςζηρ μήκοςρ άνω 

ηων 6μ. ζε ζωλήνα οιοςδήποηε ηύπος, διαμέηπος άνω ηων Φ350. 

 
Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηαξξένληνο δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άνω ηων Φ350 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο εξγαζηώλ: 

α) Τεο εθζθαθήο θαη ηνπ εληνπηζκνύ ηεο βιάβεο 

β) Τεο απόηκεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θζαξκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ 

γ) Τεο έληερλεο ηνπνζέηεζεο λένπ ηκήκαηνο αγσγνύ (κήθνπο άλσ ησλ 6,00κ. ηδίαο 

δηακέηξνπ) 

κέζσ ησλ 2 θαηάιιεισλ θαηλνύξγησλ ζπλδέζκσλ (έλζελ θαη έλζελ ηνπ λένπ ηκήκαηνο). 

δ) Τεο επίρσζεο αξρηθά κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε πγηέο 

πιηθό ζπκππθλσκέλν ζε ζηξώζεηο. 

ε) Τεο θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε 

ζέζε νξηζηηθήο απόξξηςεο απηώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ          (Ολογπάθωρ): Διακόζια ηπιάνηα Εςπώ 

     (Απιθμηηικά): 230,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 21
ο

 

 

Καθαπιζμόρ θπεαηίων ανηλιοζηαζίων αποσέηεςζηρ. 
 
Γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκό ησλ θξεαηίσλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο, από ιίπε, θεξηά 

πιηθά θιπ., έηζη ώζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθό θαη αζθαιέο ην αληιηνζηάζην. 

 
Τηκή ελόο ηεκαρίνπ: 

 
ΕΤΡΩ  (Ολογπάθωρ): Σπιακόζια Εςπώ 

     (Απιθμηηικά): 300,00 € 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο

 

 

Δαπάνη κινηηοποίηζηρ ζςνεπγείος 
 

Γηα κία θνξά κεηαθίλεζε ελόο πδξαπιηθνύ γηα επί ηόπνπ δηαπίζησζε βιάβεο 

ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο κεηά ηελ θιήζε ηνπ από ηελ Υπεξεζία γηα ηελ πεξίπησζε 

πξνζσξηλήο επηζθεπήο ή κε.  
 

 

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : 

-  Η δαπάλε κεηαθίλεζεο  

-  Η ηπρόλ αλάγθε ζήκαλζεο ηνπ ρώξνπ (θώλνη, εκπόδηα, ηαηλία θιπ) 
 

 

Τηκή αλά ηεκ.: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Είκοζι πένηε Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 25,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο

 

 

Δαπάνη Επιθςλακήρ ζςνεπγείος 
 

Γηα ηελ επηθπιαθή ζπλεξγείνπ θαζ όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ρξόλνπ επζύλεο, δειαδή κεηά ηελ 

πξσηλή θαζεκεξηλή βάξδηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ηκήκαηα ηεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Φ. γηα ην ππόινηπν ηνπ 24ώξνπ θαζώο θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο γηα 

όιν ην 24σξν. 

Σην ζπλεξγείν επηθπιαθήο πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα : 

-      Ο Τερληθόο Αζθαιείαο 

- Έλαο Υδξαπιηθόο 

-      Έλαο Εξγάηεο 

-       Έλα εθζθαπηηθό κεράλεκα (JCB) κε ην ρεηξηζηή ηνπ. 

-       Έλα θνξηεγό κε ηνλ νδεγό ηνπ 
 

Τηκή αλά κήλα.: 

 
ΕΤΡΩ            (Ολογπάθωρ): Εξακόζια Εςπώ 

(Απιθμηηικά): 600,00 € 
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Επιζημαίνεηαι όηι ζε κανένα από ηα ανωηέπω άπθπα δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι δαπάνη 

για ςλικά ηα οποία θα παπαλαμβάνει ο ανάδοσορ από ηην κενηπική αποθήκη ηηρ 

ΔΕΤΑΥ  

 
 
 
 
 

 ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

                         Η                      Ο 
             ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                             ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                     ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 
 ΔΙΠΛ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ              ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ      1 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 
Οι χϊροι επεμβάςεωσ για τισ επιςκευζσ των δικτφων και τον κακαριςμό αντλιοςταςίων 
αποχζτευςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ του κζματοσ περιλαμβάνουν: 
 
 

 Πλθ τθν ζκταςθ του Διμου Χαλκιδζων και εκτόσ Διμου ςτθ διαδρομι των εξωτερικϊν 
υδραγωγείων. 

 Τισ εγκαταςτάςεισ όλων των αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ τθσ ΔΕΥΑΧ ςε όλο το Διμο 
Χαλκιδζων. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ      2 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟ 
 
 

1. Παρακολοφκθςθ  και  ζλεγχοσ. 
 

 
   Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ εργαςίεσ επιςκευϊν 
δικτφων και του κακαριςμοφ αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ, ϊςτε καταρχιν να τθροφνται 
πλιρωσ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ και κατά δεφτερον να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία των 
δικτφων και των εγκαταςτάςεων αντλιοςταςίων.  

 
Ριο αναλυτικά: 

 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί ςε όλο το διάςτθμα από τθν ζναρξθ μζχρι τθν περάτωςθ τθσ 
παροχισ Υπθρεςίασ Θμερολόγιο με τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ. Στο θμερολόγιο κα 
καταγράφονται  : 
 

 Κάκε ςυμβάν, επιςκευι ι ενζργεια 

 Οι ϊρεσ εργαςίεσ και ο αρικμόσ των εργατοτεχνιτϊν κατά ειδικότθτεσ 

 Κάκε εντολι οδθγία κ.λ.π. τθσ επίβλεψθσ. 
 

Το θμερολόγιο του ζργου κρατείται ςε δφο (2) αντίγραφα, όπου μετά τθν ςυμπλιρωςθ και 
υπογραφι αυτϊν, ζνα αντίτυπο παίρνει θ ΔΕΥΑΧ και το άλλο μζνει ςτο ςτζλεχοσ του βιβλίου και 
κρατείται από τον ανάδοχο. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ      3 

 

 
 
 

ΜΕΣΡΑ   ΑΦΑΛΕΙΑ 
 
 
 

1. Ατομικι   αςφάλεια   και  προςταςία.  

Θ ατομικι αςφάλεια και προςταςία των εργαηομζνων τθσ εγκατάςταςθσ επιδιϊκεται με 
κανονιςμοφσ και μζτρα που διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

 
1. Στουσ κανόνεσ που κεςπίηουν και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, 

με ςτόχο να ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι για τθν δικι τουσ αςφάλεια. 
2. Στο ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ 

αςφάλεια ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ      4 

 

 
 
 

ΕΚΘΕΗ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ   ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ   ΚΑΙ   ΕΛΕΓΧΟΤ 
 
Ο Ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει όλα τα προαναφερκζντα ζντυπα (θμερολόγιο) ελζγχου και 
ςυντιρθςθσ, τα οποία κα τθροφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ φακζλουσ και κα είναι διακζςιμα για 
κάκε ζλεγχο από τθν ΔΕΥΑΧ, αλλά και άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  
 
Ππωσ προαναφζρκθκε κα ςυμπλθρϊνει το θμερολόγιο που κα αναφζρεται ςε κακθμερινι βάςθ 
και κα ςυνοδεφει τθ μθνιαία ζκκεςθ του Αναδόχου προσ τον Εργοδότθ. 
 
Ο Ανάδοχοσ κα προετοιμάηει ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει: 

 
o Τα προαναφερκζντα ζντυπα. 
o Διορκωτικζσ ενζργειεσ πάνω ςτισ επιςκευζσ και αποτελζςματα αυτϊν. 
o Διοικθτικζσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ ςυντιρθςθ, όπωσ υγειονομικοί ζλεγχοι και ζκτακτοι 

ζλεγχοι. 
 
Θ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ οποιαςδιποτε ζκκεςθσ, εγγράφου απαιτθκεί από αρμόδιεσ 
αρχζσ (ΥΡΕΚΑ, Δ/νςθ Υγείασ κλπ.) για οποιαδιποτε χρονικι περίοδο. 

 
Στο τζλοσ τθσ χρονικισ περιόδου τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ. 

 
Οι εκκζςεισ πρζπει να φυλάςςονται επί μία τριετία. Τα κακθμερινά φφλλα του θμερολογίου και οι 
μθνιαίεσ εκκζςεισ κα φυλάςςονται ςτα αρχεία του Αναδόχου, ςε θλεκτρονικι μορφι, για όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του. 
 
Για τθν εκπόνθςθ των παραπάνω, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί ςτο θμερολόγιο τα 
ςτοιχεία τθν εν λόγω παροχισ. 
 
Στο θμερολόγιο κα καταγράφονται εκτόσ από τισ εργαςίεσ επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ και όλα τα 
ζκτακτα ι δυςμενι περιςτατικά που αντιμετωπίςτθκαν. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
καταγράφει με κατάλλθλο τρόπο όλα τα πρωτογενι ςτοιχεία που αφοροφν ςτισ παραπάνω 
δραςτθριότθτεσ και ακολοφκωσ να τα επεξεργάηεται και αξιολογεί με κατάλλθλεσ ςτατιςτικζσ 
μεκόδουσ. Πλα τα πρωτογενι και επεξεργαςμζνα ςτοιχεία κα φυλάςςονται ςτο χϊρο διοίκθςθσ 
τθσ εγκατάςταςθσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, υπό θλεκτρονικι μορφι και κα 
τίκενται ςτθ διάκεςθ κάκε αρμόδιασ υπθρεςίασ, όταν αυτό απαιτθκεί. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ      5 
 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   ΚΑΙ   ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ   ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 
 
 
Θ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ κα αφορά όλεσ τισ ειδικότθτεσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
και κα επιλζγεται για κάκε ειδικότθτα εργαηομζνου ανάλογα με το αντικείμενο εργαςίεσ, το 
επίπεδο των γνϊςεϊν του και τθν εμπειρία του. 
 
Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων κα αρχίςει αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψθ τουσ, όπου κα 
ενθμερωκοφν για τα κακικοντά τουσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ των εκτελοφμενων εργαςιϊν τουσ και για 
τουσ κινδφνουσ που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν κατά τθν εργαςία. 
 
Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να εκπαιδεφονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, με βάςθ ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα που κα διακζτει ο Ανάδοχοσ, το οποίο κα δθμιουργθκεί βάςει των αναγκϊν του 
προςωπικοφ, τα λειτουργικά προβλιματα που αντιμετωπίηονται κτλ. 
 
Στα κζματα εκπαίδευςθσ μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνονται: 
 
 Τα κακικοντα και τισ ορκζσ πρακτικζσ κατά τθν εργαςία και το χειριςμό μθχανθμάτων, 

εργαλείων κλπ. 
 Το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο 
 Τθν περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ 
 Τα μζτρα αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν εργαςία και τα ςχετικά 

μζτρα διάςωςθσ 
 Θ ςωςτι χριςθ των ςχετικϊν Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (πχ. αναπνευςτικϊν 
 ςυςκευϊν) ςφμφωνα και με τθ Οδθγία 89/656/ΕΟΚ 
 Θ τιρθςθ τθσ ατομικισ υγιεινισ και θ εφαρμογι Ρρϊτων Βοθκειϊν 
 Οι βλαπτικοί παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκοφν, οι ενδεχόμενεσ 

επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τουσ 
 Οι διαδικαςίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ 
 

 

 ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

                         Η                      Ο 
             ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                             ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                     ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 
 ΔΙΠΛ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ              ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από 
ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ) 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΤΔΕΥΣΘΣ   ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 
 

ΠΑΡΟΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ 

υντιρθςθ δικτφων φδρευςθσ- αποχζτευςθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Χαλκίδασ 

199.995,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) 

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

(Για τθν «υντιρθςθ Δικτφων Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ψαλκίδασ») 

 

Των Φυςικϊν προςϊπων, Εταιρειϊν ι Κοινοπραξιϊν  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……………….. 

με  ζδρα:  …………………………….………   οδόσ:  ………….……………………………  

 

αρικμ.:  ……………………………  Τ.Κ.:  ………………..……………...………………….  

 

Τθλ.:  …………………..…………… Fax.:  ………………….…………….……………….. 

 

Ρροσ: 

 

Δθμοτικι Επιχείρθςθ  Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ  Χαλκίδασ  

 

Επιτροπι  διεξαγωγισ  του  Διαγωνιςμοφ 

 

Νεοφφτου 69, ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ του Διαγωνιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ 
Ραροχισ Υπθρεςίασ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και 
χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ με τθν ακόλουκθ τιμι επί 
των τιμϊν του Τιμολογίου Μελζτθσ και του Ρροχπολογιςμοφ Μελζτθσ. 
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Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Α.Σ. 

 

ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΕΛΕΣΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

       
 

 
1 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ ύδξεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε ζσιήλα 
νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ Φ15 έσο θαη Φ32 κε 
απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 

 
1 

 

 
ΤΕΜ 

 

 
550,00 

 

 
70,00 

 

 
38.500,00 

 

 
2 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ ύδξεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε ζσιήλα 
νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ Φ15 έσο θαη Φ32 κε 
απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 

 
2 

 

 
ΤΕΜ 

 

 
15,00 

 

 
80,00 

 

 
1.200,00 

 
3 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο    δηθηύνπ 

ύδξεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε  ζσιήλα  νηνπδήπνηε  

ηύπνπ,  δηακέηξνπ Φ15 έσο θαη Φ32  

 

 
3 

 
ΤΕΜ 

 
50,00 

 
40,00 

 
2.000,00 

 
4 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ ύδξεπζεο  κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε  ζσιήλα  
νηνπδήπνηε  ηύπνπ,  δηακέηξνπ Φ15 έσο θαη Φ32  

 

 
4 

 
ΤΕΜ 

 
30,00 

 
50,00 

 
1.500,00 

 
5 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε ζσιήλα νηνπδήπνηε 

ηύπνπ, δηακέηξνπ Φ63 έσο θαη Φ90 κε 

απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 
5 

 
ΤΕΜ 

 
587,00 

 
85,00 

 
49.895,00 

 
6 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ Φ63 έσο θαη Φ90 κε 
απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 
6 

 
ΤΕΜ 

 
20,00 

 
95,00 

 

 
1.900,00 

 
7 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ ύδξεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε ζσιήλα 
νηνπδήπνηε ηύπνπ δηακέηξνπ Φ63 έσο θαη Φ90  

 
7 

 
ΤΕΜ  

30,00 
 

70,00 
 

2.100,00 

 
8 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ ύδξεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε ζσιήλα 
νηνπδήπνηε ηύπνπ δηακέηξνπ Φ63 έσο θαη Φ90. 

 

 
8 

 
ΤΕΜ  

20,00 
 

80,00 
 

1.600,00 

 
9 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ Φ90 έσο 

θαη Φ160 κε απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 
9 

 
ΤΕΜ 

 
365,00 

 
140,00 

 
 

51.100,00 

 
10 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε 

ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 

Φ90 έσο θαη Φ160 κε απνθαηάζηαζε κε 

αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 
10 

 
Μ 

 
15,00 

 
150,00 

 

 
2.250,00 

 
11 

Απνθαηάζηαζε   βιάβεο   δηαξξένληνο     δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε 
ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 

Φ90 έσο θαη Φ160  

 
11 

 
ΤΕΜ 

 
30,00 

 
110,00 

 
3.300,00 

 
12 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο   δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε 
ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 
Φ90 έσο θαη Φ160  

 
12 

 
ΤΕΜ 

 
15,00 

 
120,00 

 
1.800,00 

 

 
13 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο      δηθηύνπ 
ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε  
ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 
Φ160 έσο θαη Φ350 κε απνθαηάζηαζε κε 
αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 

 
13 

 

 
ΤΕΜ 

 

 
20,00 

 

 
200,00 

 
4.000,00 

 

 

Δ.Ε.Τ.Α.  ΧΑΛΚΙΔΑ                             ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: «υντιρθςθ δικτφων φδρευςθσ- 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ                                                                  αποχζτευςθσ Δ.Ε.Τ.Α. Χαλκίδασ» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΜΕΛΕΣΗ 
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14 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 
6κ. ζε  ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ 
ησλ Φ160 έσο θαη Φ350 κε απνθαηάζηαζε κε 
αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 
14  

ΤΕΜ 
 

5,00 
 

220,00 
 

1.100,00 

 

 
15 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ 

ύδξεπζεο  ή απνρέηεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε  

ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 
Φ160 έσο θαη Φ350  

 

 
15 

 

 
ΤΕΜ 

 

 
5,00 

 
160,00 

 
800,00 

 

 
16 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ. ζε  

ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 
Φ160 έσο θαη Φ350  

 

 
16 

 

 
ΤΕΜ 

 

 
5,00 

 

 
170,00 

 
850,00 

 

 
17 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε  

ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 
Φ350 κε απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 

 
17 

 

 
ΤΕΜ 

 

 
5,00 

 

280,00 
 

1.400,00 

 

 
18 

Απνθαηάζηαζε      βιάβεο      δηαξξένληνο      
δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ.  ζε  

ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 

Φ350 κε απνθαηάζηαζε κε αζθαιηόκηγκα θιπ.  

 

 
18 

 

 
ΤΕΜ 

 
2,00 

 
300,00 

 
600,00 

 
19 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο σο 6κ. ζε ζσιήλα 

νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ Φ350  

 
19  

ΤΕΜ 
 

2,00 
 

220,00 
 

440,00 

 
20 

Απνθαηάζηαζε  βιάβεο  δηαξξένληνο  δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο κήθνπο άλσ ησλ 6κ.  ζε 

ζσιήλα νηνπδήπνηε ηύπνπ, δηακέηξνπ άλσ ησλ 

Φ350 

 
20  

ΤΕΜ 
 

2,00 
 

230,00 
 

460,00 

 

    21 Καζαξηζκόο θξεαηίσλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο 
 

22      ΤΕΜ 60,00 300,00 18.000,00 

 

22 Δαπάλε θηλεηνπνίεζεο ζπλεξγείνπ  

23      ΤΕΜ 
 

320,00 25,00 
 

8.000,00 
 

23 Δαπάλε επηθπιαθήο ζπλεξγείνπ  

24       ΜΗΝΑΣ 
 

12,00 
 

600,00 
 

7.200,00 

 

 
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 199.995,00 € 
Φ.Π.Α. 24%:   47.998,80 € 
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 247.993,80 € 

 

 

 

 ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

                         Η                      Ο 
             ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                             ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 
 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                     ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 
 ΔΙΠΛ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ              ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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Δ.Ε.Τ.Α.  ΥΑΛΚΙΔΑ          ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: «ςνηήπηζη δικηύων ύδπεςζηρ- 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ                                                    αποσέηεςζηρ Δ.Ε.Τ.Α. Υαλκίδαρ» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ     ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

Α / Α 

 

Περιγραφι   Εργαςιϊν 

Δαπάνθ κατά τον 
Προχπολογιςμό Μελζτθσ  

(€) 

υνολικι τιμι (μετά τθν 
ζκπτωςθ) Ολογράφωσ 

και Αρικμθτικϊσ                  

 

 

 

1 

 
Συνολικι Δαπάνθ  για  τθν Συντιρθςθ 
δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και 
τον κακαριςμό των αντλιοςταςίων 
αποχζτευςθσ 
 

 

 

 

199.995,00 

 

 

 

……………………………. 

(ολογράφωσ) 

 

 

 

 

 

………………………. 

(αρικμθτικϊσ). 

 
Δαπάνθ    

 

199.995,00 € 

 

Φ.  Ρ.  Α.    ( 24 % ) 
 

47.998,80 € 

 

Συνολικι Δαπάνθ   ( με  ΦΡΑ ) 
 

247.993,80 

 

 

 

……………. / ……….. / 2 0 1 7 

 

Ο Ρροςφζρων 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τoν ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *51301] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, ΧΑΛΚΙΔΑ, 34100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Στακθγιάννθ Μαρία, ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ] 
- Τθλζφωνο: *2221061317] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *support@deyax.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.deyax.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ Ραροχι Υπθρεςίασ Συντιρθςθσ Δικτφων 
φδρευςθσ –αποχζτευςθσ Δ.Ε. Χαλκίδασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [50000000-5] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *17REQ005991059] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

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

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 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
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 ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ 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) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ 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: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

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

Τπεργολαβικι 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 θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν 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 καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi 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): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
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): 
*……+*……+*……+*……+xix 

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

*+ Ναι *+ Πχι  
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φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα 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 ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
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): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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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 δικαίουxxv; 

*+ 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 
καταςτάςεισxxvi : 
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 
δραςτθριοτιτων, 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 ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
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 παράπτωμαxxviii; 
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:  
*..........……+ 

17PROC006065791 2017-04-12



93 

 

Ζχει 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 νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 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  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ 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 θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 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; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxxxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxxxvii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι από το προςωπικό που κα απαςχολθκεί 
ςτθν υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
2.2.6 & 2.2.9.2 Β.4 τθσ διακιρυξθσ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ 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 αναφζρονταιxxxix, εκτόσ εάν : 

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

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν 

και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 
ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 
ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΨΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ & $305 ν4412/2016.  

ix
 Ππωσ 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). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά” & $305 ν4412/2016. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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 Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται 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 
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ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται 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 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 
άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 
1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

17PROC006065791 2017-04-12



105 

 

                                                                                                                                                                                   
xxxii

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxiv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxv
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvi
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο 
πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 
λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 
μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxix
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xl
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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        ΑΔΑ: ΧΑΑΙΟΕΚΜ-ΞΓΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                ΦΑΛΚΙΔΑ:   11/04/2017 
 

Δ.Ε.Τ.Α.Φ.  «ΑΡΕΘΟΤΑ»                                                       Αρ. πρωτ.:  2132 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

       ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

O Πρόεδρoς Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Διακηρύσσει: 

 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας», με προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα 
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (199.995,00 €) χωρίς τον 
Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 311 του Ν.4412/2016.   

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  
μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της 
διακήρυξης από την διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr 
αλλά και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Χαλκίδας www.deyax.gr    
(πληροφορίες: Μαρία Σταθηγιάννη, τηλ. 22210-61317 τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες). 
          Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/05/2017 

και ώρα 14:30 μ.μ.  

          Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

    

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

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

 

       Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς.  
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       Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να ασκούν επάγγελμα 
σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, να πληρούν τις νομικές, οικονομικές και 
τεχνικές προϋποθέσεις, να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί 

Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
      Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.999,90 € (τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών). Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστο 11 μήνες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
     Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

       Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. Η 
δαπάνη για τη  σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 620706 Επισκευές & Συντήρηση έργων 
ύδρευσης & ΚΑ 620608  Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων Χαλκίδας 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 & 2018  του 
Φορέα και ο ΦΠΑ τον ΚΑ 54006224 του προϋπολογισμού ετών 2017 & 2018. 

Πιο συγκεκριμένα η δαπάνη: 

 θα βαρύνει τον  Κ.Α. 620706 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης» 

για ποσό  116.663,75 € τον Κ.Α. 620708 «Επισκευές & Συντήρηση έργων 

ακαθάρτων Χαλκίδας» για ποσό  49.998,75 € του Προϋπολογισμού έτους 2017, και 

τον Κ.Α. 620706 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης» για ποσό 23.332,75 €, 

και τον Κ.Α. 620708 «Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων Χαλκίδας» για 

ποσό 9.999,75 € του Προϋπολογισμού έτους  2018. 

 Η δαπάνη ποσού 39.999,00 € για τον Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο 

«Φ.Π.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 54006224 του Προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο 

«Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%» και η δαπάνη ποσού 7.999,80 € για τον 

Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο «Φ.Π.Α. εξόδων» τον Κ.Α. 54006224 του 

Προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%» .              

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                
Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ.  

 
 

                                                                                       ΑΝΙΔΑ ΓΕΨΡΓΙΟ 
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