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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σίφνου (Μη κεντρική κυβερνητική αρχή) και 

ανήκει στην κατηγορία Υποτομέας ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 600.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 

συνολικά δηλαδή 744.000€, που θα καλυφθεί από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” (ΑΔΑ: 

6ΩΑ9465ΧΘ7-ΚΟΓ). 

Για τον σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  Κ.Α. 

63.7131.0002.  

Επωνυμία Δήμος Σίφνου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Απολλωνία, Σίφνος 

Πόλη Σίφνος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 84 003 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL42 

Τηλέφωνο +30 2284360300 

Φαξ +30 2284033076 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@sifnos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σωκράτης Κάραβος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.sifnos.gr 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μίας (1) φορητής μονάδας αφαλάτωσης 

θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000 m3/ημέρα πόσιμου νερού, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας , με σκοπό την 

αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Σίφνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή 

τουριστική περίοδο. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42912340-7. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 744.000 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 600.000 ΦΠΑ : € 144.000 και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 

63.7131.0002. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημέρες από την υπογραφή της . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

1.4. Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
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"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3310/2005 (A’ 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικράτειας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005”, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες", 

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

-  του ν.2690/1999 (Α’ 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά   

Θέματα", 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία", 

- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β1 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Του Ν. 4487/2017 (Α’ 116) άρθρο 50 «Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων 

αφαλάτωσης» 

- Την από 21/2019 Mελέτη του Δήμου για την «Προμήθεια  φορητής μονάδας αφαλάτωσης 

για θαλασσινό νερό με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 1000 m3/ημέρα» συνολικής 

δαπάνης 744.000,00 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 
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- Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005078924 

- Το Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη με αρ. πρωτ. 2177/07-06-2019. 

- Το Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005080633. 

- Την υπ’αριθμ. 157/07-06.-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ: 

63.7131.0002 με ΑΔΑ: 7ΧΥΔΩ1Τ-ΤΛΝ . 

- Η με αριθμ 14/2019 Απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 6Π8ΥΩ1Τ-ΚΧ2) περί 

έγκρισης της διενέργειας του Διαγωνισμού, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, 

καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσής του και συγκρότηση της 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/08/2019, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11:30 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 26/08/2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.  

 

1.6. Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής'Ενωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής'Ενωσης στις 12/07/2019 και έλαβε αριθμό: 2019-

098453 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 

: 77123 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.sifnos.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 
 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμ. 2019/S 134-329146. 

2. η διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και η 

οποία συγκεκριμένα αποτελείται από τη μελέτη της υπηρεσίας και το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς 

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

5. Η 21/2019 Mελέτη του Δήμου Σίφνου για την «Προμήθεια  φορητής μονάδας 

αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 1000 

m3/ημέρα». 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο . Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 

10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία , εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
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Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους 

όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα του σχετικού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

1. 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 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. 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 12.000 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.’ 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

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

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) 

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

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

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

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

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
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κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3— ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 

ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

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

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

ανταγωνισμού, 

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

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

μέσα, 

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 

από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
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κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 

την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 
 
2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' 

του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο 

γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας πριν το έτος  υποβολής 

προσφορών ίσο με το 200% του προϋπολογισμού, ήτοι  1.200.000 €  προ ΦΠΑ 

(αριθμός ετών τρία, μέσος γενικός κύκλος εργασιών 1.200.000 , νόμισμα ΕΥΡΩ). 

 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει 

την τριετία πριν την ημερομηνία   υποβολής προσφορών  επιτυχώς τουλάχιστον δύο 

(2) παραδόσεις μονάδων του συγκεκριμένου τύπου, μονάδων αφαλάτωσης 

θαλασσινού νερού προς παραγωγή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με τη 

μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού κάθε 

μίας 1000 κ.μ. ανά ημέρα ή περισσότερο, σε παραλήπτες Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα. 

Προς απόδειξη προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη 

από κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις μονάδας (ή 
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μονάδων στον ίδιο παραλήπτη) αφαλάτωσης θαλασσινού νερού προς παραγωγή 

πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, 

δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού κάθε μίας σύμβασης 1000 κ.μ. ανά ημέρα 

ή περισσότερα. 

Για την πιστοποίηση της εμπειρίας των οικονομικών φορέων σε αντίστοιχες 

παραδόσεις μονάδων αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης ώσμωσης απαιτούνται 

βεβαιώσεις των φορέων παραλαβής των μονάδων που θα αναφέρουν υποχρεωτικά  

ότι ο προσφέρων μελέτησε, σχεδίασε,  κατασκεύασε, εγκατέστησε και έθεσε σε 

λειτουργία την/ τις μονάδα/δες και επιπλέον την ημερομηνία  παράδοσης και θέσης 

σε λειτουργία, την δυναμικότητα των μονάδων (τουλάχιστον 1000 κ.μ ημερησίως η 

κάθε μία), τον τύπο νερού τροφοδοσίας (άνω των 35.000 ppm), την παραγωγή νερού 

με επίτευξη συγκεκριμένης ποιότητας (Η ποιότητα του παραγόμενου νερού πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ 

οικ.67322-Τεύχος Β’ 3282/19.09.2017. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά 

την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και την ημερομηνία παράδοσης. 

Ο κατάλογος και οι βεβαιώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά, εάν ο παραλήπτης είναι 

αναθέτων φορέας, με τις συμβάσεις, και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής 

παραλαβής, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή και στα οποία θα αναφέρεται 

η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των μονάδων αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης και 

η εν γένει τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Εάν ο αποδέκτης είναι 

ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα (σύμβαση και 

τιμολόγια) και με βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του αγοραστή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του αγοραστή. Η βεβαίωση θα φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή 

ψηφιακή υπογραφή και αρμόδια επικύρωση εφ' όσον πρόκειται για αλλοδαπό 

έγγραφο. Επίσης θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα του 

υπογράφοντος. 

Δηλούμενες παραδόσεις χωρίς τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, δε θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί 'Ένωση / Κοινοπραξία, είναι 

δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της 'Ένωσης / Κοινοπραξίας 

ή αθροιστικά από μέλη της 'Ενωσης/ Κοινοπραξίας. 

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούμενη εμπειρία προέρχεται από συμμετοχή σε 

κοινοπραξία, αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 50%. 

Β) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς επίσης απαιτείται: 
α) να διαθέτουν δέκα (10) τουλάχιστον άτομα τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς 
την συγκεκριμένη εφαρμογή και δύο (2) τουλάχιστον μηχανικούς ανωτέρας ή 
ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας ή Χημικών Μηχανικών. Τα ανωτέρω 
πρέπει να αποδεικνύονται μέσω κατάθεσης θεωρημένης κατάστασης προσωπικού. 
β) να διαθέτουν εξειδικευμένο ιδιόκτητο και σταθερό συνεργείο με εγκατεστημένο 
ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για την κατασκευή και την 
υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης. 
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2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

α) με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015  

 β) με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ISO 14001:2015 

 γ) με το πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 

Τα πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρονται για τους μεν προμηθευτές στην προμήθεια, 

εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού για τους δε κατασκευαστές 

στον σχεδιασμό , κατασκευή ,την προμήθεια, την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων 

επεξεργασίας νερού. Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά που θα προσκομιστούν θα 

αναφέρονται οπωσδήποτε στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την 

εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού. 

 

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει χρήση της παρούσας παραγράφου, τότε ο φορέας 

ή οι φορείς της χρηματοοικονομικής και της τεχνικής ικανότητας των οποίων κάνει χρήση ο 

διαγωνιζόμενος, πρέπει: 

i. Να καλύπτουν τις ανωτέρω απαιτήσεις και επομένως να προσκομίσουν τις 

κατάλληλες αποδείξεις. 

ii. Να προσκομίσουν ως εγγύηση απόφαση του διοικητικού τους οργάνου που να 

βεβαιώνει ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό και αναλαμβάνουν να καλύψουν 

τις χρηματοοικονομικές ή/και τεχνικές απαιτήσεις, τεχνογνωσία και εμπειρία, 

της σύμβασης, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ανάδοχος και δεν 

μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές και επίσης ότι είναι από κοινού 

υπεύθυνοι και αποδέχονται την αλληλέγγυα ευθύνη τους εις ολόκληρο για την 

εκτέλεση της υπόψη σύμβασης, απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. 

iii. Να έχουν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με τον 

διαγωνιζόμενο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται η παροχή της τεχνικής και 
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οικονομικής ικανότητάς τους για την υπόψη προμήθεια. 

iv. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 2.2.6 (Β), οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Τα έγγραφα των παραγράφων ii και iii θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών 

από αρμόδια αρχή και αρμόδια επικύρωση εφ' όσον πρόκειται για αλλοδαπά έγγραφα. 

Επίσης θα συνοδεύονται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κάθε υπογράφοντος. Εφόσον 

είναι ξενόγλωσσα θα φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Τα παραπάνω έγγραφα τα προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού. 

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Ομοίως 

θεωρείται υπεύθυνη δήλωση , όσον αφορά τον τύπο υποβολής της και όσον αφορά τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986 οποιαδήποτε άλλη δήλωση περιλαμβάνεται στην προσφορά. Το 

ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 . 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1-της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επί πλέον του ΕΕΕΣ υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6 και εφόσον 
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εφαρμόζεται και της παραγράφου 2.2.8. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 

2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικού μητρώου,, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την Παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμερος 

Επιπλέον πέραν των ως άνω πιστοποιητικών της παραγράφου 2.2.3.2 απαιτείται 
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υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

 Για την παράγραφο και 2.2.3.41 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη  βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis). του άρθρου 81του Ν.4412/2016. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. Επίσης εάν δεν εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια 

αρχή, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
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αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

δ)  Δεν εφαρμόζεται 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που 

η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον 

είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, 

για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 

αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο. 

Εάν δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεις του 2018, ο γενικός κύκλος 

εργασιών θα μπορεί να βεβαιωθεί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6 και εφόσον 

εφαρμόζεται και της παραγράφου 2.2.8. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα παρακάτω πιστοποιητικά: 
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- Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 

- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ISO 14001:2015 

- Πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

B.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών 

για τον σκοπό αυτό. 

2.2.9.3 Χρόνος ισχύος και έκδοσης αποδεικτικών μέσων 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, την παράγραφο 2.2.3.2 γ) και την 

παράγραφο 2.2.3.4 (β) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 

σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
 

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 
 
2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

 

Κ1 

Συμφωνία της προσφοράς με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης (παρ. 1-24 των 

τεχνικών προδιαγραφών) 

                 

                30 

 

Κ2 

Επαρκής αιτιολόγηση επιλογών εξοπλισμού και 

τευχών υπολογισμού 

                 

                20 

 

Κ3 

Ποσοστό ανάκτησης συστήματος, ποσοστό 

ανάκτησης ενέργειας, λειτουργικό κόστος 

παραγόμενου νερού 

                  

                 15 

Κ4 Εργονομία τοποθέτησης εξοπλισμού, ηχομόνωση                  15 

Κ5 Ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και 

τεχνική υποστήριξη 

                 15 

Κ6    Χρόνος παράδοσης                  5 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                            100                                                 

 

 

Ανάλυση κριτηρίων 
 
Κ1. Συμφωνία της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 
μελέτης (παρ. 1-24 των τεχνικών προδιαγραφών) 
Αφορά την ποιότητα κατασκευής των προσφερομένων υλικών όλων των τμημάτων της 

μονάδας και την καταλληλότητα τους για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο 

προορίζονται, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των συστημάτων με βάση τα 

ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης 

Κ2. Επαρκής αιτιολόγηση επιλογών εξοπλισμού και τευχών υπολογισμού 
Θα αξιολογηθεί η επάρκεια και η ακρίβεια των υπολογισμών που θα παρουσιάσει ο 

προσφέρων στον υπολογισμό των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού, των επιλογών 

διαστασιολόγησης εξοπλισμού και των τευχών υπολογισμού. 

 

Κ3. Ποσοστό ανάκτησης συστήματος, ποσοστό ανάκτησης ενέργειας, λειτουργικό κόστος 
παραγόμενου νερού. 
Θα αξιολογηθούν  θετικά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανάκτησης και ανάκτησης 

ενέργειας  που δηλώνεται και τεκμηριώνεται υπολογιστικά από τον προμηθευτή άνω του 

ελάχιστου που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης θα αξιολογηθεί ο 

υπολογισμός και το τελικό λειτουργικό κόστος του παραγόμενου νερού, όπως ζητείται από 

την διακήρυξη. 

Κ4. Εργονομία τοποθέτησης εξοπλισμού 
Με δεδομένη την τοποθέτηση των μονάδων εντός container, δηλαδή σε περιορισμένο χώρο 

είναι σημαντικό και θα αξιολογηθεί η εργονομία και η ευκολία και η ασφάλεια πρόσβασης 

σε κρίσιμα σημεία εξοπλισμού από το προσωπικό για λόγους λειτουργίας ,συντήρησης και 

επισκευής. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά μιας και υπάρχει η απόλυτη ελευθερία 

επιλογών τοποθέτησης από κάθε προσφέροντα, θα αξιολογηθούν: 
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 Η τοποθέτηση του συγκροτήματος υψηλής πίεσης σε σχέση με τις ανάγκες 
συντηρήσεων και επισκευών 

 Η ευκολία αλλαγής των φίλτρων φυσιγγίων  

 Η δυνατότητα αντικατάστασης μεμβρανών όποτε απαιτηθεί. 

 Η ευκολία πλήρωσης των φίλτρων και ειδικά του φίλτρου ανθρακικού ασβεστίου. 

 Η τοποθέτηση του εξοπλισμού προσθήκης χημικών σε σχέση με την ασφάλεια του 
προσωπικού και του υπόλοιπου εξοπλισμού 

 Η τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών στοιχείων και εξοπλισμού , από άποψη ασφάλειας 
του ιδίου αλλά και του προσωπικού. 

 
Κ.λ.π 

 

Κ5. Ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη 
Αξιολογείται η δυνατότητα του υποψηφίου αναδόχου να προσφέρει υποστήριξη μετά την 

πώληση σε επίπεδο ανταλλακτικών, προσωπικού, εμπειρίας και άμεσης ανταπόκρισης 

αποκατάστασης βλαβών .Επίσης ο χρόνος εγγύησης της μονάδων πέραν του ελάχιστα 

ζητούμενου από την διακήρυξη 

 

Επίσης η δυνατότητά του να υποστηρίξει τεχνολογικά τον Δήμο σε θέματα επεξεργασίας  

νερού, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού του Δήμου. 

 

Κ6. Χρόνος παράδοσης 
Με βάση τις επείγουσες και πιεστικές ανάγκες του Δήμου να αυξήσει τη δυνατότητά της το 

συντομότερο να παράγει και να διαθέτει πόσιμο νερό θα αξιολογηθεί ο χρόνος παράδοσης 

σχετικά με τον μέγιστο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη. 

 

2.3.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

       U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +………+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό 

αξιολόγησης (Τι) όπως υπολογίζεται από τον τύπο:  
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Τι = 80 x (Tai/ TAmax) + 20 x (ΟΠMIN/ ΟΠI) 

όπου: Τi = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i (με στρογγυλοποίηση στα δύο 

δεκαδικά ψηφία) 

 Tai = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i 

Tamax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς 

OΠmin = To κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς  

ΟΠi = Το κόστος της προσφοράς i 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη ως πλέον συμφέρουσα 

την προσφορά με το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης όπως προσδιορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 "Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 

της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 

ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου 

pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά). 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής (με εξαίρεση την περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο προσφέρων ) 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί 

να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση 

συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 

ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 

ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 

2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
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γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των 

τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά, στους χώρους που θα του υποδείξει o Δήμος. Η 

Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται και από σχετική βεβαίωση γνώσης των τοπικών 

συνθηκών η οποία και θα παρέχεται από τον Δήμο, σε συνέχεια ηλεκτρονικά αναρτημένου, 

σχετικού μηνύματος από τον κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα προς καθορισμό της 

ημερομηνίας  

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 

μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Διευκρινίζεται όσον αφορά το ΕΕΕΣ : 

Α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και 

δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ 

Β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, 

αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 

λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες των απαιτουμένων αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ, για κάθε μία από τις 

οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 

ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να κατατίθεται, για κάθε έναν 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα που μετέχει στην ένωση , χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται 

οι σχετικές πληροφορίες των απαιτουμένων αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα 

μέρη ΙΙ έως V 

Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα ή τμήματα της σύμβασης το οποίο υπερβαίνει το 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης ο οικονομικός φορέας υποβάλει υποχρεωτικά χωριστά ΕΕΕΣ 

όπου παρατίθενται πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ 

ενότητα Α και Β του ΕΕΕΣ, για καθέναν από τους υπεργολάβους. Επίσης εφόσον στηρίζεται 

στις ικανότητες τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το μέρος IV εφόσον είναι σχετικές με τη ειδική ικανότητά τους στην οποία 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. 

Τέλος, εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, ανεξαρτήτως του ποσοστού της αξίας του τμήματος που θα 

αναθέσει στον υπεργολάβο τότε τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά και κατατίθεται ηλεκτρονικά, από τους έχοντες προς τούτο 

υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται αφού συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
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παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και υπογραφεί 

ψηφιακά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές 

Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Το σύνολο  των εγγράφων που απαρτίζουν την  

τεχνική προσφορά θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο, 

όπως ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της διακήρυξης. 

Ειδικότερα, η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf 

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού (Μονάδα αφαλάτωσης 1.000 κυβικών) δίνεται σε ευρώ 

ανά μονάδα. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Ειδικότερα οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά πέραν της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος συμπληρωμένο και ΨΗΦΙΑΚΑ υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ) που επισυνάπτεται στο τέλος της 
παρούσας Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο B του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
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2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11:30 πμ, ήτοι την Δευτέρα 

26/08/2019. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 

άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
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Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής.  

Η ανωτέρω απόφαση μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & 

«Τεχνική Προσφορά»), κοινοποιούνται με επιμέλεια της Α.Α. στους προσφέροντες μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή 

ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 

κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 

με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή και την ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται 

ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 
Ειδικά για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και 
ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των 
σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά») στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 
 

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10)  ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της ανωτέρω 

παραγράφου  (10 ημερών) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

ϊ) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά και που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με 

το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 

εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372,β) 

ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

5 και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 

του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 

οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
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στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία του άρθρου 

103 του Ν.4412/2016, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν 

μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 

από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, ορίζεται σε ποσοστό δέκα (10 %) επί της συνολικής - συμβατικής 

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και πρέπει να κατατεθεί από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του 

χρόνου καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι κατά 

τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας τον οποίο δηλώνει ο κάθε 

προμηθευτής στην τεχνική προσφορά του που δε θα είναι μικρότερη του ενός έτους. Συνεπώς 

η διάρκεια του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, δεν θα είναι μικρότερη από 

δεκαπέντε μήνες. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της Διακήρυξης και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο θα είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την παρέλευση του χρόνου 

εγγύησης που προσέφερε ο ανάδοχος, δηλαδή κατ' ελάχιστο 12 μήνες μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
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4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

4.4. Υπεργολαβία 

 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) 

ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
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και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016. 

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1. Τρόπος πληρωμής 
 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης στον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη με την καταβολή 100% της συμβατικής αξίας με την παράδοση της Μονάδας σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας,  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016 και τις παραγράφους 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση,  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
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απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας, [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής], 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 

από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
5.3.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 

εφαρμογή των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.2 (Παραλαβή υλικών),  6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 

αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
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απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 

Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή 

να οριστικοποιηθεί. 

5.3.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως 

διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 

Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση 

αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή 

περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο 

προσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016 

ενδικοφανούς διαδικασίας,διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 

στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 

πράξης ή παράλειψης. 

5.3.3 Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο 

φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση 

αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία 

που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

5.3.4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. 

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται 

υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ 

(8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

5.3.5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης 

πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση 

κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή 

και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από 

τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, 

χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο 

τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη 

συζήτηση της αναίρεσης. 

5.3.6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την 

ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική 

ομοδικία. 

Με την παρ. 24Β του άρθρου 43 του Ν. 4605/19, ορίζεται ότι η ισχύς του 5.3.2, 5.3.3 , 5.3.4, 

5.3.5 και 5.3.6. αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του Ν.4605/2019 στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 



 

 

44 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών 
 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά πλήρως σε 

λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδέσεων, τροφοδοσιών και λειτουργικών 

δοκιμών και αποτελεσμάτων, εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 
6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τη μελέτη της υπηρεσίας Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των 

υλικών γίνεται, αφού ο προμηθευτής θα θέσει σε πλήρη λειτουργία τις μονάδες, με 

συνδυασμό από τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος, χημικές και 

μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου πόσιμου νερού και πρακτικές δοκιμές 

λειτουργίας. Με την παράδοση από τον προμηθευτή σε πλήρη λειτουργία των μονάδων 

πραγματοποιούνται πολλαπλές δοκιμές κατά τις οποίες θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα 

υποσυστήματα των μονάδων και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το 

σκοπό αυτό, οι μονάδες θα τίθενται σκόπιμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας, ώστε να 

διαπιστωθεί η ευαισθησία και αξιοπιστία των αυτοματισμών. Παράλληλα θα ελεγχθούν όλες 

οι συνδέσεις με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θαλασσινού και παραγόμενου 

νερού και απόρριψης άλμης. Μετά τις απαιτούμενες δοκιμές λειτουργίας, αφού εξετάσει το 

προσφερόμενο σύστημα και διαπιστώσει ότι πληροί τις προδιαγραφές της διακήρυξης, και 

αφού γίνουν οι απαραίτητες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου 
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πόσιμου νερού, η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην παραλαβή της εν λόγω προμήθειας, 

συντάσσει το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την 

Ο.Ε του Δήμου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, 

η Ο.Ε μπορεί να προτείνει την απόρριψη του συστήματος ή την αντικατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του και να απαιτήσει από τον προμηθευτή να 

προβεί με δικές του δαπάνες και ενέργειες, στην όποια εφαρμογή βελτίωσης κρίνεται 

απαραίτητη για την πλήρως λειτουργική αποκατάσταση του συστήματος, ανεξάρτητα από το 

κόστος που αυτό θα απαιτήσει. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω 

προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, η Ο.Ε. δικαιούται 

να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον 

προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών 

δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

Κατά την παραλαβή, όπου τα συστήματα θα τεθούν σε λειτουργία, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να λάβει δείγματα του παραγόμενου νερού και με δική του ευθύνη και 

δαπάνη να προβεί στις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις κατά τις οποίες θα πρέπει το 

παραγόμενο νερό να πληροί απόλυτα τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπ. Υγείας. 

Κατόπιν και εφόσον υποβάλει τις αναλύσεις αυτές στον Δήμο και βεβαιώσει υπεύθυνα για 

την ποιότητα και καταλληλότητα του παραγόμενου νερού, η Επιτροπή Παραλαβής του 

Δήμου προχωρά στην παραλαβή των υλικών. 

Από την ημέρα της παραλαβής της προμήθειας θα αρχίσει να ισχύει ο χρόνος εγγύησης καλής 

λειτουργίας όλων των υπό προμήθεια υλικών. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα 

επιστραφεί στον ανάδοχο προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας 

όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό - οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 

να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 

αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 

ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
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μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 

τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: πραγματοποιείται μέσα 

σε 5 ημέρες. 

Επειδή η σύμβαση προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που 

διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος 

παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να 

υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου 

στην επιτροπή. 

Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο 

συμβατικός τότε χρόνος παραλαβής, αρχίζει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από την 

ημερομηνία της ειδοποίησης, ώστε η επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία 

παραλαβής. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 

παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.2.3. Η παραλαβή του συστήματος αφαλάτωσης, θα γίνει αφού ολοκληρωθούν όλες οι 

απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας και ύστερα από χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, 

λειτουργίας της μονάδας από τον προμηθευτή. 

Μετά το πέρας του ανωτέρου χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής θα παραδώσει στο 

Δήμο ακριβή και λεπτομερή μεγέθη παραγωγής και λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, χημικών ουσιών, αναλώσιμών γενικότερα κλπ), απ' όπου θα 

προσδιορίζεται με ακρίβεια το παραγόμενο κόστος του νερού (€/m3). 

Σημειώνουμε ότι ο προμηθευτής θα λάβει υπ' όψιν του τη θερμοκρασία του νερού την εποχή 
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της δειγματοληψίας και τις δαπάνες θα τις υπολογίσει για θερμοκρασία 21 0C όπως άλλωστε 

ζητείται και σε προηγούμενη παράγραφο. 

Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται και να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς του 

Δήμου για διάστημα τριών (3) ημερών. Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί αφού αναλυθούν όλα 

τα συστήματα και υποσυστήματα των μονάδων. Ο προμηθευτής μεταξύ άλλων θα παρέχει 

τρεις (3) πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, 

καθώς και όλα τα σχετικά φυλλάδια (prospectus). 

 

6.3. Ειδικοί όροι ναύλωσης - ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

 
Δεν εφαρμόζεται. 

6.4. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5. Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 
 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

6.6. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
 
Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι αυτά στο σύνολό τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο 

ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής τους, είτε εργασία κατασκευής 

και ότι θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών, καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα χρόνο και θα 
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αρχίζει από την παραλαβή του υλικού, πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του 

δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή 

φθορά λόγω κακής ποιότητας ή συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης 

γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη αμέλεια ή παράλειψη 

του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για 

λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατό να συμφωνηθεί. 

 

6.7. Αναπροσαρμογή τιμής 
 

Δεν εφαρμόζεται.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο 
από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 
ΜΕΡΟΣ A - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αναθέτων φορέας της Σύμβασης είναι ο Δήμος Σίφνου η οποία έχει στελεχωμένη τεχνική 

υπηρεσία με έμπειρο μηχανικό και έχει διαχειριστική επάρκεια για διαγωνισμό προμηθειών. 

Οι υπηρεσίες και η λειτουργία του Δήμου Σίφνου καθορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου, ο οποίος 

έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 3210/03-12-2012. 

Επίσης, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του δήμου, ορίζονται στο Ν.3463/2006 «Κύρωση 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/08.06.2006) και στο Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010). 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 

Στο βαθμό που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και συμβάλλουν στην κατανόηση 

αυτού από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς, αναφέρεται ότι ο Δήμος Σίφνου 

λειτουργεί μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού συνολικής δυναμικότητας 750 κμ ανά 

ημέρα και μονάδες αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού συνολικής δυναμικότητας 1500 κμ. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. αναφέρονται στην μελέτη της υπηρεσίας η οποία 

παρατίθεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 21/2019 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 600.000 €, επιπλέον Φ.Π.Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μιας (1) φορητής μονάδας αφαλάτωσης 

θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000 m3/ημέρα πόσιμου νερού, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης 

του Δήμου Σίφνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. 

 

Η παραγωγή του πόσιμου νερού, θα πραγματοποιείται με την μέθοδο της Αντίστροφης 

Όσμωσης (R.O.). Η παραγωγή των 1000 κ.μ./24ωρο θα είναι η ελάχιστη ημερήσια (24ώρη) 

παραγόμενη ποσότητα. Η μονάδα θα εργάζεται σε 24ωρη βάση όλο το έτος (ανάλογα με τις 

υδρευτικές ανάγκες) και θα σταματά μόνο για τις απαιτούμενες συντηρήσεις - καθαρισμούς, 

επομένως παράγονται 360.000 m3 πόσιμου νερού ετησίως. 

Η ποιότητα του παραγόμενου νερού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322-Τεύχος Β’ 3282/19.09.2017. όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

  

Η φορητή μονάδα αφαλάτωσης θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος Σίφνου 

δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στον Πλατύ Γιαλό και 

θα είναι έτοιμη προς λειτουργία αφού θα έχει συνδεθεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα 

και δίκτυα τροφοδοσίας από τη θάλασσα έως και την τελική δεξαμενή πόσιμου νερού, με 

ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 

 

Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία της παραπάνω μονάδας αφαλάτωσης, πριν 

την τοποθέτησή της εκδίδεται υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 

4487/2017 (Α’116). Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο Δήμο Σίφνου κάθε υποστήριξη  και 

απαιτούμενο τεχνικό στοιχείο για  την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων στα πλαίσια 

των προβλεπόμενων στην παρ. 2 & 4 του άρθρου 50 ν. 4487/2017 (Α' 116) εγγράφων και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
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στοιχείων. 

 

Η προσφερόμενη μονάδα θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την καθιστούν ασφαλή  ως 

προς τη λειτουργία της σε σχέση με το προσωπικό αλλά και με το περιβάλλον. Η μονάδα θα 

είναι απόλυτα καινούρια και αμεταχείριστη, επίσης όλα τα επιμέρους εξαρτήματα και 

όργανα θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές της μονάδας αφαλάτωσης θα 

διαθέτουν πιστοποιητικό ISO. 

 

Η μονάδα αφαλάτωσης θα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε να 

πραγματοποιεί αυτόνομα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή υδροληψία θαλασσινού 

νερού (αντλίες), προκατεργασία (φίλτρα), αντλίες υψηλής πίεσης, μεμβράνες αφαλάτωσης 

(αντίστροφη όσμωση), μετακατεργασία, αποθήκευση παραγόμενου νερού σε δεξαμενή.  

Όλα τα συστήματα των φορητών μονάδων αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης 

(προκατεργασία, μετακατεργασία -φίλτρα- μεμβράνες, αντλίες υψηλής πίεσης, σύστημα 

ανάκτησης ενέργειας, κ.ά.), θα είναι εργονομικά εγκατεστημένα εντός δύο(2) 

τυποποιημένων containers 40 feet (12 m). 

 

Το παραγόμενο νερό θα οδηγείται στην υφιστάμενη δεξαμενή πόσιμου νερού. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 600.000 € συν 

144.000  € για Φ.Π.Α. 24%. Συνολικά δηλαδή 744.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από το 

προγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” (ΑΔΑ: 6ΩΑ9465ΧΘ7-ΚΟΓ) 

 

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και προβλέπει την δημοπράτηση 

της προμήθειας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του ν. 4412/16 και η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η σύμβαση θα 

ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 

όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

(R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  

Αριθμός Μελέτης: 21/2019 
Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 600.000 επιπλέον Φ.Π.Α 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΣΙΦΝΟΣ,……

……. 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Προμήθεια και τοποθέτηση φορητής 

μονάδας αφαλάτωσης θαλασσίου 

ύδατος, τύπου Αντίστροφης Όσμωσης 

(R.O.), παραγωγής 1000 m3 ημερησίως 

πόσιμου νερού, προκατασκευασμένης, 

έτοιμης προς λειτουργία, εργονομικά 

εγκατεστημένης εντός τυποποιημένων 

μεταλλικών προστατευτικού κιβωτίων 

(κοντέινερ), όπως περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 € 600.000 € 600.000 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ    € 600.000 

Φ.Π.Α 24%    € 144.000 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    € 744.000 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ  
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           ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ       

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  

 

Αριθμός Μελέτης: 21/2019 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 600.000 €, επιπλέον Φ.Π.Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Γενικά. 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του Δήμου 

Σίφνου, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του κάθε προμηθευτή. 

Η προσφερόμενη μονάδα θα είναι απόλυτα καινούρια και αμεταχείριστη, επίσης όλα τα 

επιμέρους εξαρτήματα και όργανα θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές της μονάδας 

αφαλάτωσης θα διαθέτουν πιστοποιητικό ISO. 

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως την προσφερόμενη μονάδα, αναλύοντας κάθε 

επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα (υπολογισμούς, τεχνικές 

προδιαγραφές, απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας, παροχές, υλικά κατασκευής και εργοστάσιο 

κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων, παραμέτρους λειτουργίας κλπ.). 

Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαμβάνουν, α) τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφονται 

αναλυτικά οι επί μέρους συσκευές επεξεργασίας νερού, τα μεγέθη τους κλπ, β) σχέδια 

κατόψεων διαγραμμάτων ροής Ρ & Ι κλπ, γ) υπολογισμούς που θα αποδεικνύουν την ορθότητα 

των επιλογών, δ) κατάλογο προσφερομένου εξοπλισμού με σαφή καθορισμό του 

κατασκευαστή, τύπου συσκευής, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ, συνοδευόμενο από τεχνικά 

φυλλάδια, προσπέκτους, τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης για όλες τις 

προσφερόμενες συσκευές, όπως δοσομετρικά συστήματα, φίλτρα άμμου, αντλίες και 

συστήματα ανάκτησης ενέργειας, όργανα μετρήσεων, αυτοματισμού, PLC κλπ. Όλα τα 

παραπάνω πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών και καλής φήμης εργοστασίων, με 

αποδεδειγμένη εμπειρία, διάρκεια και επιτυχία στις επεξεργασίες που προορίζονται, ε) 

οτιδήποτε άλλο αναφέρεται σε άλλα σημεία των τευχών δημοπράτησης ή κρίνουν οι 

διαγωνιζόμενοι σκόπιμο να περιλάβουν. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
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Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης (πέραν των σημείων της 

μελέτης όπου αναγράφεται ο όρος επί ποινή αποκλεισμού), θα υπάρχει ολοκληρωμένη 

αιτιολόγηση και πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να 

αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή. 

Η μονάδα αφαλάτωσης θα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε να 

πραγματοποιεί αυτόνομα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή υδροληψία θαλασσινού νερού 

(αντλίες), προκατεργασία (φίλτρα), αντλίες υψηλής πίεσης, μεμβράνες αφαλάτωσης (αντίστροφη 

όσμωση), μετακατεργασία, αποθήκευση παραγόμενου νερού σε δεξαμενή. 

Όλα τα συστήματα της φορητής μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (προκατεργασία, 

μετακατεργασία - φίλτρα, μεμβράνες, αντλίες υψηλής πίεσης, σύστημα ανάκτησης, κ.ά.), θα είναι 

εργονομικά εγκατεστημένα εντός δύο(2) τυποποιημένων containers 40 feet (12 m) 

Η μονάδα με ευθύνη και επιβάρυνση του προμηθευτή θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο από τον Δήμο δίπλα στις υπάρχουσες μονάδες αφαλάτωσης στον Πλατύ 

Γιαλό . Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για την κατάλληλη έδραση των κοντέινερ, την σύνδεση της 

μονάδας με τα σημεία αναρρόφησης θαλασσινού νερού (πηγάδια, ) του σημείου αποχέτευσης 

της άλμης, την τοποθέτηση των αγωγών παροχής του θαλασσινού νερού, του πόσιμου νερού, και 

της απόρριψης της άλμης και των νερών έκπλυσης των φίλτρων. Ο Δήμος θα εξασφαλίσει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη σύνδεσή του στον υποσταθμό. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακριβής εκτίμηση του πραγματικού κόστους του παραγόμενου νερού 

(€/m3), μέγεθος το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη 

του την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, χρήση χημικών, αναλώσιμων υλικών κλπ. 

Θα προσδιοριστούν ειδικότερα τα παρακάτω στοιχεία: 

■ Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh/ m3 και €/m3. 

■ Κατανάλωση χημικών υλικών (χωριστά ανά υλικό και συνολικά το κόστος χρήσης 

χημικών) σε Kgr/ m3 και €/ m3. 

■ Κόστος απασχολούμενου προσωπικού σε €/ m3. 

■ Κόστος συντήρησης - αναλώσιμων υλικών σε €/ m3. 

■ Τελικό κόστος παραγόμενου νερού €/ m3. 

 

Ο υπολογισμός του ενεργειακού κόστους του παραγόμενου νερού, θα γίνει με την τιμή της 

κιλοβατώρας (KWh) ενδεικτικά στα 0,105 € και του προσωπικού 15 ευρώ η εργατοώρα. Για τα 

συνήθη χημικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο ως κόστος θα υπολογιστεί: 

Τιμή χλωρίου  , €/kg= 0,5 

Τιμή Θειικού οξέως, Η2SΟ4, €/kg= 0,25 
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 Τιμή ΝaΟΗ (διάλυμα) , €/kg= 0,5 

 Κάθε προμηθευτής θα δεσμευθεί για το συνολικό κόστος που θα παρουσιάσει. 

Η προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. Η 

τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών απ' την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις. Ο προμηθευτής θα παραδώσει τη μονάδα 

σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, πλήρως συνδεδεμένη με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, θαλασσινού και παραγόμενου νερού, απόρριψης της άλμης, καθώς και κάθε άλλου 

δικτύου και κάθε απαραίτητης για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της μονάδας, διάταξης που 

απαιτείται για την παρούσα εγκατάσταση. Επίσης η μονάδα θα διαθέτει και θα είναι συνδεδεμένη 

με όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες και όργανα που προβλέπονται, έτσι ώστε να παρέχεται 

μέγιστη ασφάλεια στο προσωπικό και στο υλικό. Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της 

μονάδας, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας και 

αναλύσεις του παραγόμενου νερού. 

2. Σχέδια - Υπολογισμοί. 

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτομερή σχέδια (υπό κλίμακα) της μονάδας, στα 

οποία θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήματα και 

υποσυστήματα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά της χαρακτηριστικά. Επίσης θα 

υποβληθούν διαγράμματα ροής, γενικές διατάξεις όλων των εγκαταστάσεων στη μονάδα 

αφαλάτωσης και όλα τα ηλεκτρολογικά σχέδια των εγκαταστάσεων. Επίσης θα γίνει αναλυτική 

παρουσίαση (σχέδια και περιγραφή λειτουργίας) του Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή 

(PLC), ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί και να αξιολογηθεί κάθε του λειτουργία. 

Τα σχέδια διάταξης του εξοπλισμού θα είναι μεγάλης ακρίβειας και θα θεωρηθούν δεσμευτικά 

όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθμιση και τις διαστάσεις γενικότερα. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη υπολογισμών, που θα αιτιολογούν πλήρως τις 

επιμέρους επιλογές (αντλιών, φίλτρων, κάδων, υλικών κατασκευής, χημικών κ.λ.π.). 

Σοβαρό σφάλμα υπολογισμών σε τεύχος υπολογισμού ή/ και υπολογισμό του κόστους 

λειτουργίας της μονάδας καθώς και απουσία παρουσίασης υπολογισμού (από τον προσφέροντα 

ή τον κατασκευαστή τμήματος εξοπλισμού) κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να 

επιφέρει αποκλεισμό της τεχνικής προσφοράς. 

Κατ’ ελάχιστο θα παρουσιαστούν αναλυτικοί υπολογισμοί για τα παρακάτω: 

*Σχεδιασμό διάταξης μεμβρανών 
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* Όλες τις αντλίες του συστήματος καθώς και του συστήματος ανάκτησης ενέργειας. 

*Αναλυτικοί υπολογισμοί μετακατεργασίας και απόδειξη κάλυψης των απαιτήσεων της 

διακήρυξης για την ποιότητα του τελικά παραγόμενου νερού. 

* Υπολογισμοί για όλους τους αριθμητικούς περιορισμούς που θέτει στο σχεδιασμό η διακήρυξη 

(ποσοστό ανάκτησης μονάδος, ποσοστό ανάκτησης ενέργειας, ποσοστό ανάμιξης στη διάταξη 

ανάκτησης ενέργειας, ταχύτητα φίλτρανσης στα φίλτρα θολότητας, παροχή ανά φυσίγγιο , 

φόρτιση μεμβρανών) και φυσικά για τα στοιχεία εκείνα που ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού. 

3. Μεταλλικά κιβώτια (CONTAINER). 

Η μονάδα θα βρίσκεται εργονομικά εγκαταστημένη εντός δύο(2) τυποποιημένων containers 40 

feet (12 m) 

Το κάθε κιβώτιο θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 

χάλυβα του οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στην προσφορά, θα φέρει θύρα στη μία 

πλευρά του και θα επιτρέπει την είσοδο και επίσκεψη (ελεύθερη πρόσβαση) σε κάθε σημείο του, 

καθώς επίσης και κάθε απαραίτητο άνοιγμα για την σωστή επισκεψιμότητα των φίλτρων και 

διαφόρων εξαρτημάτων (για επισκευή, αντικατάσταση, γέμισμα των φίλτρων και εξαρτημάτων). 

Η μέθοδος βαφής του κάθε κιβωτίου (container) θα παρουσιάζεται αναλυτικά από τον 

προμηθευτή. 

Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός των κιβωτίων, επιθυμητό είναι σε κάθε 

ένα να φέρει διάταξη εξαερισμού (για την απαγωγή της θερμότητας), και σύστημα κλιματισμού 

κατάλληλης θερμαντικής και ψυκτικής απόδοσης (διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες - split 

unit). Το κάθε σύστημα κλιματισμού δεν θα είναι μόνιμο σε λειτουργία αλλά θα συνδέεται μόνο 

κατά τον χρόνο που οι τεχνικοί θα προβαίνουν σε επισκευή ή συντήρηση της μονάδας. 

4. Ποσότητα παραγόμενου πόσιμου νερού. 

Η παραγωγή των 1000 κ.μ./24ωρο θα είναι η ελάχιστη ημερήσια (24ώρη) παραγόμενη 
ποσότητα για θερμοκρασία θαλασσινού νερού που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου. 
Η μονάδα θα εργάζεται σε 24ωρη βάση όλο το έτος (ανάλογα τις υδρευτικές ανάγκες) και θα 
σταματά μόνο για τις απαιτούμενες συντηρήσεις - καθαρισμούς, επομένως ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει για κάθε 365 ημέρες πλήρους εργασίας τουλάχιστον 
360.000 m3 παραγόμενου πόσιμου νερού. 
 
 
5. Παράμετροι σχεδιασμού μονάδας. 

Για το σχεδιασμό της μονάδας θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Ποιότητα θαλασσινού νερού: 
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• Ασβέστιο : 560 ppm ως ιόν. 

• Όξινα ανθρακικά : 156 ppm ως ιόν. 

• Νάτριο : 13.200 ppm ως ιόν  

• Θειικά : 2.700 ppm ως ιόν. 

• Κάλιο : 415 ppm ως ιόν. 

• Χλωριούχα : 23.915 ppm ως ιόν  

• Μαγνήσιο : 1.480 ως ιόν. 

• Σίδηρος : 0,001 ppm. 

• Στρόντιο : 8 ppm ως ιόν. 

• Βάριο : 0,01 ppm ως ιόν. 

• Νιτρικά : 2,1 ppm ως ιόν. 

• Φθοριούχα : 0,5 ppm ως ιόν. 

• Ανθρακικά : 30 ppm ως ιόν. 

• Διοξείδιο του πυριτίου : 3 ppm. 

• Διοξείδιο του άνθρακα : 0,5 ppm. 

• pH : 8,25. 

 

Επίσης ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για δεδομένη αλατότητα του νερού τροφοδοσίας της 

μονάδας TDS (ολικά διαλυμένα στερεά) στα 42.500 ppm ως ιόν και για βόριο 4,5 ppm. 

Εξυπακούεται ότι θα προσδιοριστεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για τη 

σωστή λειτουργία της μονάδας, ακόμη και αν δεν αναφέρεται παραπάνω. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να επιβεβαιώσουν την παραπάνω ποιότητα θαλασσινού 

νερού εκτελώντας οι ίδιοι και με δικές τους δαπάνες αναλύσεις του θαλασσινού νερού της 

περιοχής άντλησης, ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς η παρουσία συγκεκριμένων στοιχείων, η 

περιεκτικότητα των οποίων επηρεάζει τη λειτουργία της μονάδας και με βάση αυτά θα προβούν 

στον ακριβή σχεδιασμό της, ώστε να έχουν ακέραια την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, 

ανεξάρτητα από την ποιότητα του θαλασσινού νερού. Σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη 

για το σχεδιασμό των μονάδων συγκέντρωση χαμηλότερη από τις αναφερόμενες παραπάνω. 

6. Θερμοκρασία. 

Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού, με βάση την οποία θα γίνει ο σχεδιασμός της μονάδας θα 

είναι οι 21 0C, που αντιστοιχεί στη μέση θερμοκρασία της θάλασσας. Στη θερμοκρασία αυτή η 
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ελάχιστη αποδεκτή ημερήσια παραγωγή θα είναι 1000 κ.μ. (επί ποινή αποκλεισμού). Οι 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα παρουσιάσουν αναλυτικό πίνακα παραγωγής νερού ανά βαθμό 

από 17 0C μέχρι τους 27 0C, ώστε να εκτιμηθεί κατά την παραλαβή της μονάδας ανάλογα με την 

εποχή (θερμοκρασία θαλασσινού νερού) η παραγωγή από την αρμόδια επιτροπή. 

7. Ποιότητα πόσιμου νερού. 

Το παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 98/83 οδηγία του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3-11-1998 , όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892 τεύχος 2, της 11-7-

2001 και με την τροποποίηση από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322-

Τεύχος Β’ 3282/19.09.2017. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο 

εγκατάστασης των μονάδων. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του ενέργειες και δαπάνες να προβεί σε χημικές και 

μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου νερού, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει 

οπωσδήποτε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση που οι αναλύσεις δεν 

ολοκληρωθούν από τον προμηθευτή εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση της μονάδας, ο Δήμος 

θα προβεί στις αναλύσεις με δικές του ενέργειες και το ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

Αν κατά τις αναλύσεις το παραγόμενο νερό προκύψει ακατάλληλο για πόσιμο, ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε ενέργεια βελτίωσης απαιτηθεί, 

ώστε η ποιότητα του παραγόμενου νερού να είναι απόλυτα σύμφωνη με τις παραπάνω 

προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση η μονάδα θα κριθεί ακατάλληλη και θα απορριφθεί. 

8. Στάδια επεξεργασίας ύδατος. 

Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε χώρο επιλογής του Δήμου δίπλα στις υπάρχουσες μονάδες 

αφαλάτωσης στον Πλατύ Γιαλό, ο οποίος θα εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

τη σύνδεσή του στον υποσταθμό. 

8.1. Λειτουργία μονάδας 

Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης θα περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα εξής στάδια 

επεξεργασίας: 

8.1.1 Άντληση του θαλασσινού νερού (αντλίες υδροληψίας), 

8.1.2 Προκατεργασία. 

 Φίλτρανση με φίλτρο παρακράτησης θολότητας - αιωρούμενων 

σωματιδίων   (αμμόφιλτρα) 

 Αντικαθαλατωτική προστασία με δοσομέτρηση αντικαθαλατωτικού 

χημικού  

 Φίλτρανση μέσω φίλτρου/ων φυσιγγίων. 

 

8.1.3 Σύστημα αντίστροφης όσμωσης. 

 Κατάθλιψη προεπεξεργασμένου νερού σε υψηλή πίεση μέσω περιστροφικής αντλίας 
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 Αφαλάτωση θαλάσσιου ύδατος με διέλευση από μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης 

(R.O.), 

 Σύστημα ανάκτησης ενέργειας (energy recovery system), 

 Σύστημα αυτόματης έκπλυσης μεμβρανών, 

 Μονάδα χημικού καθαρισμού (μπορεί να είναι κοινή με το σύστημα έκπλυσης), 

8.1.4 Μετακατεργασία. 

 Αύξηση σκληρότητας, αλκαλικότητας και διόρθωση του pH, 

 Μεταχλωρίωση, 

 Αποθήκευση πόσιμου νερού σε υπάρχουσα δεξαμενή. 

 

Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατομές κλπ) και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων της μονάδας (αντλίες 

υδροληψίας θαλασσινού νερού, σωλήνες κατάθλιψης, φίλτρα, αντλίες υψηλής πίεσης, 

μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαμηλής πίεσης, ανάκτηση 

ενέργειας, δοσομετρικές αντλίες, χημικά υλικά κλπ.) θα είναι αποκλειστικά επιλογές του 

προμηθευτή ανάλογα με τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του κάθε προσφερόμενου 

συστήματος. Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα έχουν 

οπωσδήποτε πολύ υψηλή αντοχή στη θαλάσσια διάβρωση και τα χημικά υλικά κ.λ.π. (όπως 

ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά). 

8.2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

8.2.1  Άντληση θαλασσινού νερού. 

Η τροφοδοσία της μονάδας με την απαιτούμενη ποσότητα θαλασσινού νερού, θα 

εξασφαλίζεται από πηγάδια , με εμβαπτιζόμενες αντλίες θαλασσινού νερού. Η αναρρόφηση 

του θαλασσινού νερού, θα γίνεται μέσω δύο κατάλληλων αντλιών - η μία εφεδρική - 

εγκατεστημένη, οι οποίες θα αναρροφούν το νερό από την θάλασσα, με αγωγούς 

κατάλληλης διαμέτρου από πολυαιθυλένιο ή PVC κατάλληλης πίεσης λειτουργίας (υλικό 

κατάλληλο για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, υψηλής αντοχής στη διάβρωση από 

θαλασσινό νερό) και θα το καταθλίβουν προς την προκατεργασία. Στην κατάθλιψη, οι 

σωληνώσεις θα φέρουν βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα απομόνωσης και θα συναντώνται 

σε συλλέκτη, από τον οποίο θα αναχωρεί ένας μόνο αγωγός της ίδιας επίσης διαμέτρου. 

Οι αντλίες θα είναι  υποβρύχιες φυγοκεντρικού τύπου και τα τμήματά τους που έρχονται σε 

επαφή με το θαλασσινό νερό θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 904L ή 

ανώτερο  

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατάλληλης 

προστασίας και κλάσης μόνωσης. Θα εργάζονται με ρεύμα 380V/50 Hz. Η λειτουργία των 

αντλιών θα ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών (Inverter) 

8.2.2 Φίλτρανση με φίλτρο παρακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων (αμμόφιλτρο - 

φίλτρο θολότητας). 

Το νερό κατόπιν, θα οδεύει προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου θα 

κατακρατούνται η θολότητα, διάφορα αιωρούμενα σωματίδια, σίδηρος και άλλες βλαπτικές 



 

 

60 
 

για την επεξεργασία ουσίες και θα περιορίζεται η ρυπαρότητα του θαλασσινού νερού (SDI) 

εντός των αποδεκτών για τις μεμβράνες ορίων. 

Για τη φίλτρανση, χρησιμοποιούνται διαφορετικής σύστασης, διαφορετικής κοκκομετρίας 

και διαφορετικού ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στο κάθε 

φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιμοποιείται διαφορετικής κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, 

χαλαζιακή άμμος, γκαρνέτ και ανθρακίτης. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά 

πλήρωσης των φίλτρων με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκομετρία 

(mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού 

(gr/cm3). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω μέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα 

τα στρώματα θα εξέρχεται από το κάτω μέρος του. Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει 

αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις απαιτούμενες ποσότητες που περιέχονται 

σ' αυτά (επί ποινή αποκλεισμού). 

Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι 

μεγάλης αντοχής, τόσο στις τριβές όσο και στο χρόνο και επίσης δεν πρέπει να προσδίδουν 

χρώμα, γεύση ή οσμή στο καθαριζόμενο νερό και θα συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια, 

φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού και από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε 

πόσιμο νερό σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12902:2004 (Προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Ανόργανα υλικά υποστρώματος και φίλτρανσης. Μέθοδοι ελέγχου) 

Ο αριθμός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και ελάχιστο ύψος κλίνης 1 m (υλικά 

φίλτρανσης και υποστρώματα χαλικιών) σε συνάρτηση με την άριστη καθαρότητα. 

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα 

γίνεται με την βοήθεια αυτοματισμών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου 

(backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις (σε καμία περίπτωση ο καθαρισμός αυτός δεν θα 

είναι επιβλαβής και δεν θα μειώνει τη ζωή του φίλτρου). 

Η λειτουργία του κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος 

θα προγραμματίζεται και θα εκτελεί αυτόματα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον 

προγραμματισμό θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διάρκειας και της περιοδικότητας 

κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούν να 

γίνονται και με χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυμεί. Οι 

αυτοματισμοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαμηλή τάση και ισχύ. 

Τα φίλτρα θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασμένα από βαρέως βιομηχανικού τύπου 

συνθετικό υλικό, με μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και θα έχουν πίεση δοκιμής κατ' ελάχιστο 

μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από PVC ή 

άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. 

Τα φίλτρα θα φέρουν κατάλληλο σχεδιασμό για άδειασμα ή πλήρωση αυτών χωρίς να 

απαιτείται να λυθούν από τα containers. 

Ο αριθμός τους και η επιφάνεια φίλτρανσης θα είναι τέτοια ώστε για φίλτρα τριών υλικών 

φίλτρανσης να τηρείται ταχύτητα φίλτρανσης 16 m/h μέγιστο. Σε περίπτωση που τα 

προσφερόμενα φίλτρα είναι δύο υλικών φίλτρανσης, δεν γίνεται δεκτή ταχύτητα φίλτρανσης 

μεγαλύτερη από 10 m/h. Φίλτρα με ένα υλικό φίλτρανσης δεν θα γίνονται δεκτά (επί ποινή 
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αποκλεισμού). 

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και 

το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία 

υποχρεωτικά θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. 

8.2.3 Σύστημα αντικαθαλατωτικής προστασίας (δοσομέτρηση χημικού 

αντικαθαλατωτικού ) 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προστεθεί κατάλληλο αντικαθαλατωτικό χημικό για την 

προστασία των μεμβρανών από επικαθήσεις αλάτων. 

Το σύστημα δοσομέτρησης αντικαθαλατωτικού θα αποτελείται από: 

- δύο αντλίες διαφραγματικού τύπου (η μία εφεδρική) ρυθμιζόμενης παροχής με 

ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμών, παροχής τουλάχιστον 2 l/h στα 10 bar, 

ηλεκτρονικού τύπου. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με αυτό 

θα είναι κατασκευασμένα από πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις του υλικά. 

- κάδο διαλύματος 200 lt, απ' όπου θα αναρροφά το διάλυμα, ο οποίος θα είναι 

κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές συνθετικό υλικό και θα φέρει 

δείκτη στάθμης και σύστημα εκκένωσης. 

Όλα γενικά τα τμήματα που έρχονται άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με το χημικό 

διάλυμα θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό για το οποίο ο προμηθευτής 

οφείλει να δηλώσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία αντοχής του στις χημικές ουσίες. 

 

8.2.4 Φίλτρανση μέσω φίλτρου/ων φυσιγγίων. 

Το φίλτρο ή τα φίλτρα έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων 

μεγέθους μεγαλύτερου του 5 μ., που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια 

φίλτρανσης. 

Τα φίλτρα αυτά θα περιλαμβάνουν αντικαθιστώμενα φυσίγγια. Το δοχείο θα είναι 

κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

904L ή DUPLEX. Κατά την προσφορά ο κάθε προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη 

τεχνικά στοιχεία των φίλτρων (υλικό κατασκευής, διαστάσεις, παροχή ανά ώρα, 

παράμετροι λειτουργίας κ.λπ.). 

9 Σύστημα μέτρησης του SDI (SILT DENSITY INDEX). 

Ο δείκτης SDI είναι δείκτης της καθαρότητας του θαλασσινού νερού ή γενικά της καθαρότητας 

του νερού στο σημείο που γίνεται η μέτρηση. Θα υπάρχουν αναμονές δειγματοληψίας σε 

διάφορα σημεία, όπως: 

α. Είσοδο θαλασσινού νερού στα φίλτρα παρακράτησης θολότητας. 

β. Είσοδο των φίλτρων φυσιγγίων. 

γ. Έξοδο από τα  φίλτρα φυσιγγίων. 
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Με αυτό τον τρόπο εύκολα θα ελέγχεται η ποιότητα του θαλασσινού νερού και η σωστή 

λειτουργία του κάθε σταδίου κατεργασίας. 

10 Αντλία υψηλής πίεσης. 

Α. Αντλία. 
Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της 

αντίστροφης όσμωσης, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη περιστροφική φυγοκεντρική αντλία, 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάρα πολύ καλής ποιότητας και αντοχής στη διάβρωση 

του θαλασσινού νερού (από ανοξείδωτο χάλυβα 904L ή DUPLEX ή ανώτερο). 

Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόμενης αντλίας, 

λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τον συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την 

οδηγεί. 

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλίας: 

■ Τύπος αντλίας. 

■ Παροχή θαλασσινού νερού 

■ Μανομετρικό. 

■ Απορροφούμενη ισχύς σε KW. 

■ Βαθμός απόδοσης αντλίας. 

■ Στροφές λειτουργίας. 

■ Υλικά κατασκευής. 

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της θα 

υποβάλλονται ακολουθούμενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. 

Στο σύστημα αντλίας υψηλής πίεσης-σύστημα ανάκτησης ενέργειας και για την επιπρόσθετη 

προστασία τους από διαρρεύσαντα αδιάλυτα σωματίδια, περιλαμβάνονται επί ποινή 

αποκλεισμού και δεύτερα εν σειρά φίλτρα φυσιγγίων 1μ. που θα προστατεύουν από αιωρούμενα 

σωματίδια τόσο την αντλία υψηλής πίεσης όσο και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας. 

Β. Ηλεκτροκινητήρας οδήγησης αντλίας υψηλής πίεσης. 
Ο προσφερόμενος ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την οδήγηση της αντλίας υψηλής πίεσης και 

θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης ισχύος και κλάσης μόνωσης. 

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα: 

Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα θα είναι 380-400 V (τριφασικό) στα 50 Hz. 

■ Τύπος κινητήρα. 

■ Ρεύμα λειτουργίας. 

■ Ονομαστική ισχύς. 

■ Στροφές ανά λεπτό. 

■ Βαθμός απόδοσης. 

■ Μονωτική κλάση. 

■ Εκκίνηση (τύπος). 

■ Διάταξη προστασίας. 

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι επιδόσεις του θα 
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υποβάλλονται ακολουθούμενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. 

Γ. Διάταξη ομαλής εκκίνησης - στάσης της αντλίας υψηλής πίεσης. 
Για την αποφυγή των ισχυρών καταπονήσεων της μονάδας κατά τη φάση εκκίνησης και στάσης 

της αντλίας υψηλής πίεσης (υδραυλικό πλήγμα), κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση κατάλληλης 

διάταξης προστασίας. Θα τοποθετηθεί, διάταξη ομαλής εκκίνησης και στάσης  μέσω ρύθμισης 

στοφών (inverter), για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.  

Κάθε προμηθευτής θα παρουσιάσει τεχνικά στοιχεία, prospectus και δεδομένα της διάταξης 

inverter που θα ενσωματώσει στη μονάδα (τύπος, κατασκευαστικός οίκος, πλεονεκτήματα κ.α.). 

11 Διάταξη ανάκτησης ενέργειας (energy recovery). 

Η προσφερόμενη μονάδα θα διαθέτει οπωσδήποτε διάταξη ανάκτησης ενέργειας (energy 

recovery), τύπου εναλλάκτη πίεσης (pressure exchanger), διάταξη η οποία θα εκμεταλλεύεται την 

υψηλή πίεση του απορριπτόμενου από τις μεμβράνες νερού (άλμη), προσδίδοντας επιπλέον 

ενέργεια στο σύστημα κατάθλιψης υψηλής πίεσης, με αποτέλεσμα την αύξησή της στα 

απαιτούμενα λειτουργικά επίπεδα και εξοικονόμηση επομένως σημαντικού ποσού ενέργειας. 

Ο εναλλάκτης θα είναι κατασκευασμένος  όσον αφορά το σώμα του από μη μεταλλικό 

υλικό, με αντοχή στην διάβρωση και την πίεση. Ο εναλλάκτης θα έχει στόμια υψηλής πίεσης 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ανώτερης ποιότητας (super duplex) και στόμια 

χαμηλής πίεσης από πλαστικό υλικό ή super duplex που συνδέονται στο υπόλοιπο δίκτυο με 

ταχυσυνδέσμους τύπου Grooved Pipe Coupling ώστε να είναι εύκολη η απομάκρυνση του, χωρίς 

να αποσυναρμολογηθεί περαιτέρω τμήμα του υδραυλικού δικτύου πέραν της συσκευής. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

έγγραφα που θα πιστοποιούν τη λειτουργία αντλιών, συστήματος ανάκτησης ενέργειας και το 

ποσοστό ανάκτησης ενέργειας. Θα υπάρχει δε και ανάλυση της εξοικονόμησης ενέργειας στο 

τεύχος υπολογισμών. 

Το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45% και θα εκτιμηθεί κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης όσον αφορά την μικρή ανάμιξη νερού απόρριψης 

μεμβρανών και του νερού τροφοδοσίας στην διάταξη ανάκτησης ενέργειας  αυτή δεν θα ξεπερνά 

το 3%. (κατ’ όγκον ανάμιξη=<3%)  

 

Ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ανάκτησης 

ενέργειας, θα υποβληθούν με την τεχνική προσφορά. Επισημαίνεται ότι το σύστημα ανάκτησης 

ενέργειας θα λειτουργεί εντελώς αυτόματα και θα αυτορυθμίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας και ο κάθε προσφέρων θα παρουσιάσει αναλυτικά τη 

μέθοδο που θα ακολουθήσει προκειμένου να  επιτευχθεί η λειτουργία αυτή (επί ποινή 

αποκλεισμού). Ομοίως θα παρουσιάσει κάθε απαραίτητο αυτοματισμό, όργανα και διάταξη, 

ώστε να μην απαιτούνται ενέργειες από τον χειριστή της μονάδας 

Όλο το σύστημα υψηλής πίεσης (περιστροφική αντλία υψηλής πίεσης, ηλεκτροκινητήρας, 

σύστημα ανάκτησης ενέργειας, οσμωτικές μεμβράνες), θα είναι εγκατεστημένο σε ισχυρές βάσεις 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316. 
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12 Ηχομόνωση 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των λειτουργικών θορύβων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 

δεδομένου ότι η μονάδα θα εγκατασταθεί κοντά σε τουριστική περιοχή. Για το λόγο αυτό, ο 

προμηθευτής θα πρέπει να μεριμνήσει ιδιαίτερα για την άριστη ηχομόνωση των θορυβωδών 

εξαρτημάτων (αντλίες υψηλής πίεσης, σύστημα ανάκτησης ενέργειας κλπ.), ή των containers, 

ώστε να περιορισθούν στα επιτρεπόμενα όρια οι εκπομπές θορύβου. Προς τούτο τα containers 

που περιέχουν πηγές θορύβου θα επενδυθούν με κατάλληλα ηχοαπορροφητικά πάνελς και η 

εναλλαγή του αέρα θα γίνεται με ηχοπαγίδες. Τα υπόλοιπα θα επενδυθούν με θερμομονωτικά 

πάνελς. Κάθε προμηθευτής θα παρουσιάσει τεχνικά στοιχεία για την ηχομόνωση που θα 

εφαρμόσει ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση των επιπέδων θορύβου με τις κείμενες 

διατάξεις. 

13 Συστοιχία οσμωτικών μεμβρανών. 

Το θαλασσινό νερό μετά το συγκρότημα υψηλής πίεσης, θα εισέρχεται στις οσμωτικές μεμβράνες, 

στις οποίες θα κατακρατείται το 99% περίπου των αλάτων. 

Αναλυτικότερα το θαλασσινό νερό θα οδηγείται με υψηλή πίεση στις οσμωτικές μεμβράνες όπου 

διαχωρίζεται: 

α. στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία μετακατεργασίας και 

αποθήκευσης και 

β. στην άλμη (συμπύκνωμα), που θα αποβάλλεται αφού διέλθει από το σύστημα ανάκτησης 

ενέργειας και θα οδηγείται στο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης. 

Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη παραγωγή, 

εξαρτάται από τον τύπο τους και τον όλο σχεδιασμό της μονάδας. Το ποσοστό ανάκτησης του 

συστήματος θα είναι κατ ελάχιστον 42%. 

Η διάταξη των μεμβρανών εντός των containers θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη 

πρόσβαση σε αυτές. Θα είναι τοποθετημένες εντός των αντίστοιχων δοχείων πίεσης 

(μεμβρανοθήκες), τα οποία θα είναι αναρτημένα σε πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα 316. Η 

αντικατάσταση της οποιασδήποτε μεμβράνης θα γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η 

αποσύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής πίεσης του θαλασσινού νερού 

(εισαγωγή των μεμβρανών) και της άλμης (εξαγωγή), θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 

χάλυβα DUPLEX SAF2205, εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε διαβρώσεις και καταπονήσεις, ενώ το 

αφαλατωμένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται με σωληνώσεις από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό. 

Στο σύστημα μεμβρανών, θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου με δειγματοληψίες του νερού στη 

γραμμή προϊόντος κάθε μεμβρανοθήκης. 

Ο συντελεστής απόφραξης των μεμβρανών (fouling factor), θα ληφθεί ως κατ' ελάχιστο 5% 

ετησίως, για τριετή λειτουργία ανεξάρτητα αν η μονάδα εργάζεται συνεχώς ή εποχιακά. Επίσης 

θα ληφθεί ως κατ' ελάχιστο 5% ετησίως και για τριετή λειτουργία ο συντελεστής αύξησης των 

αλάτων του παραγομένου νερού, εξ αιτίας της φθοράς από την λειτουργία, τις επικαθήσεις, τους 

χημικούς καθαρισμούς κλπ και ανεξάρτητα από τον τύπο των μεμβρανών. Ο δείκτης ρυπαρότητας 

στην είσοδο των μεμβρανών θα ληφθεί ως μικρότερος από πέντε(SDI<5) και ο  μέσος δείκτης 
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φόρτισης των μεμβρανών (flux) δεν θα ξεπερνά  τα 17 lmh (επί ποινή αποκλεισμού) 

Κάθε πρόσθετο στοιχείο που στηρίζεται στη λειτουργία των μεμβρανών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

από την επιτροπή αξιολόγησης. 

14 Απόπλυση μεμβρανών. 

Το σύστημα των μεμβρανών θα διαθέτει διάταξη αυτόματης απόπλυσης, για να ξεπλένονται οι 

μεμβράνες, η αντλία υψηλής πίεσης και η διάταξη ανάκτησης ενέργειας, από το θαλασσινό νερό 

κάθε φορά που η μονάδα σταματά να λειτουργεί ώστε να αποφεύγονται οι διαβρώσεις λόγω 

στασιμότητας των αλάτων. 

Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από δεξαμενή αφαλατωμένου νερού κατάλληλης 

χωρητικότητας, που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση. Σχετικοί υπολογισμοί και τεχνικά 

στοιχεία θα συνοδεύουν την επιλογή του προμηθευτή. 

Η μονάδα θα σταματά προγραμματισμένα τη λειτουργία της και θα πραγματοποιεί αυτόματα τον 

καθαρισμό, διοχετεύοντας καθαρό αφαλατωμένο νερό μέσω κατάλληλης αντλίας στις 

μεμβράνες. Η αντλία στα διαβρεχόμενα μέρη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 316/316L. 

Σε περίπτωση που η παύση λειτουργίας συμβεί λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης ή άλλης αιτίας 

όπως υπερπίεση κλπ, η διαδικασία της απόπλυσης θα γίνεται με φυσική όσμωση, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απόπλυση των μεμβρανών σε κάθε περίπτωση. 

15 Μονάδα χημικών καθαρισμών (Μπορεί να είναι κοινή με την μονάδα απόπλυσης). 

Είναι απαραίτητο στο σύστημα των μεμβρανών, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή καθαρισμός με χημικά μέσα, για την 

απομάκρυνση ακαθαρσιών και επικαθήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη και 

καταστροφή των μεμβρανών. 

Το σύστημα χημικού καθαρισμού θα αποτελείται από: 

- δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο με υψηλή αντοχή στη διάβρωση, 

η χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό των μεμβρανών, 

- φυγοκεντρική αντλία τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα 316/316L ή ανώτερο στα 

διαβρεχόμενα μέρη, 

- Ρυθμιστή παροχής διαλύματος. 

Το είδος και οι ποσότητες των χημικών ουσιών που απαιτούνται, καθώς και η συχνότητα των 

χημικών καθαρισμών, θα προσδιορίζονται λεπτομερώς στην προσφορά κάθε προμηθευτή, μαζί 

με αναλυτικό προσδιορισμό κόστους ανά κύκλο. 

16 Σύστημα ελάττωσης του pH (έγχυση H2SO4) παραγόμενου νερού. 

Θα χρησιμοποιείται για την ελάττωση του pH του παραγόμενου πόσιμου νερού και θα 

αποτελείται από: 

- pΗ-μετρο που θα ελέγχει το pH μέσω κατάλληλου ηλεκτροδίου μέτρησης. Κατόπιν η ένδειξη 

θα αναγράφεται σε ψηφιακό όργανο το οποίο θα μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία της 
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δοσομετρικής αντλίας τροφοδοσίας οξέως μέσω του κεντρικού πίνακα. 

- Δύο τροφοδοτικές αντλίες (η μία εφεδρική), διαφραγματικού τύπου αυτόματης 

αναρρόφησης, ρυθμιζόμενης παροχής, με ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμών, παροχής 

τουλάχιστον 2 l/h στα 10 bar, ηλεκτρονικού τύπου. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της 

αντλίας της κάθε αντλίας, θα βρίσκεται εντός πλαστικού κελύφους που θα τον προστατεύει 

πλήρως από τις διαβρωτικές επιδράσεις του χημικού διαλύματος. 

- κάδο διαλύματος 200 lt, απ' τον οποίο θα αναρροφά το διάλυμα του θειικού οξέως. Θα είναι 

κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό (κοινός με την προεπεξεργασία 

εφόσον χρησιμοποιείται και εκεί). 

Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το χημικό διάλυμα, θα είναι κατασκευασμένα από υλικά 

με υψηλή αντοχή στις διαβρώσεις. 

 

17 Σύστημα αύξησης σκληρότητας και εξουδετέρωσης pH. 

Στο παραγόμενο νερό, πρέπει να γίνει αύξηση της σκληρότητας στα αποδεκτά από τις σχετικές 

διατάξεις όρια. 

Το σύστημα θα αποτελείται από: 

- φίλτρο αποτελούμενο από δοχείο κατασκευασμένο από υλικό με υψηλή αντοχή σε χημικές 

ουσίες, πίεση και διάβρωση (όπως τα αμμόφιλτρα) και το οποίο θα περιέχει CaCO3, το οποίο 

θα διαλύεται προοδευτικά κατά την διέλευση του παραγόμενου νερού, προσδίδοντάς του τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά, 

- ρΗμετρο που θα ελέγχει το pH μέσω κατάλληλου ηλεκτροδίου μέτρησης. Κατόπιν η ένδειξη 

θα αναγράφεται σε ψηφιακό όργανο το οποίο θα μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία της 

δοσομετρικής αντλίας τροφοδοσίας σόδας μέσω του κεντρικού πίνακα. 

- Δύο τροφοδοτικές αντλίες (η μία εφεδρική) τροφοδοσίας σόδας, διαφραγματικού τύπου 

αυτόματης αναρρόφησης, ρυθμιζόμενης παροχής, με ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμών, 

παροχής τουλάχιστον 2 l/h στα 10 bar, ηλεκτρονικού τύπου. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός 

της αντλίας της κάθε αντλίας, θα βρίσκεται εντός πλαστικού κελύφους που θα τον 

προστατεύει πλήρως από τις διαβρωτικές επιδράσεις του χημικού διαλύματος. 

- κάδο διαλύματος 200 lt, απ' τον οποίο θα αναρροφά το διάλυμα της σόδας. Θα είναι 

κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό. 

Επί ποινή αποκλεισμού, ο κάθε προσφέρων θα αποδεικνύει ότι μετά την μετακατεργασία το 

παραγόμενο νερό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις περί ποσίμου νερού που έχουν 

προαναφερθεί και επιπλέον ότι δεν θα είναι διαβρωτικό (δείκτης Langellier , LSI >0) σε όλο 

το εύρος θερμοκρασιών 17-27 οC 

18 Σύστημα μεταχλωρίωσης. 

Θα χρησιμοποιείται για την χλωρίωση του παραγόμενου πόσιμου νερού και θα αποτελείται από: 

- Δύο τροφοδοτικές αντλίες διαφραγματικού τύπου (η μία εφεδρική) αυτόματης 

αναρρόφησης, ρυθμιζόμενης παροχής, με ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμών, παροχής 
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τουλάχιστον 2 l/h στα 10 bar, ηλεκτρονικού τύπου. Ο ηλεκτρονικός κλπ εξοπλισμός της αντλίας 

θα βρίσκεται εντός πλαστικού κελύφους που θα τον προστατεύει πλήρως από τις επιδράσεις του 

χημικού διαλύματος. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με τα χημικά διαλύματα, θα είναι 

κατασκευασμένα από πολύ ανθεκτικά στις επιδράσεις τους υλικά. 

- κάδο υποχλωριώδους νατρίου (κοινός με την προχλωρίωση). 

 

Πέραν των παραπάνω υποχρεωτικών τμημάτων εξοπλισμού ο κάθε προσφέρων μπορεί  με πλήρη 

αιτιολόγηση να παρουσιάσει και όποιο άλλο εξοπλισμό και διάταξη θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 

για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της μονάδας. 

 

 

19 Τροφοδοσία του παραγόμενου νερού προς την υφιστάμενη δεξαμενή πόσιμου νερού. 

Στη συνέχεια το νερό θα οδηγείται στην υπάρχουσα δεξαμενή ποσίμου νερού. 

Σωληνώσεις. 

Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης και τα υδραυλικά τους εξαρτήματα (συστολές, καμπύλες, 

ταυ, κ.ά.), από τις αντλίες υψηλής πίεσης προς τις μεμβράνες και την εξαγωγή της άλμης προς το 

σύστημα ανάκτησης ενέργειας, θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα  DUPLEX SAF 

2205) . 

Οι υπόλοιπες σωληνώσεις χαμηλής πίεσης και τα εξαρτήματά τους (γραμμή παροχής θαλασσινού 

νερού, έξοδος πόσιμου νερού κλπ), θα είναι από PVC ή πολυαιθυλένιο HDPE κατάλληλης πίεσης 

λειτουργίας, μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, υψηλής αντοχής στη 

διάβρωση. 

 

20 Βάσεις στήριξης. 

Η βάση στήριξης όλων των εξαρτημάτων της μονάδας, θα είναι κατασκευασμένη με δοκούς από 

ανοξείδωτο χάλυβα  316 ικανής διατομής. Από το ίδιο υλικό θα είναι και κάθε κοχλίας και 

περικόχλιο με το οποίο θα αναρτώνται εξαρτήματα και συσκευές επ' αυτών. Στα σημεία έδρασης 

επί του κιβωτίου (container), θα παρεμβάλλονται επίσης ανθεκτικά ελαστικά παρεμβύσματα, για 

την αποφυγή κραδασμών και θορύβων, όπου απαιτούνται. 

21 Όργανα ελέγχου. 

Στη προσφερόμενη μονάδα αφαλάτωσης θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, που 

θα επιτηρούν πλήρως τις διαδικασίες προεπεξεργασίας του θαλασσινού νερού (πιέσεις, 

παράμετροι λειτουργίας φίλτρων, καθαρισμός αυτών, λειτουργία όλων των δοσομετρητών κ.ά.), 

μετεπεξεργασίας παραγόμενου νερού (έλεγχος ποιότητας και σύστασης, πιέσεις, παράμετροι 

λειτουργίας των διαφόρων διατάξεων, δοσομετρητές κ.ά.) και διαδικασίας αντίστροφης 

όσμωσης(πιέσεις, παράμετροι λειτουργίας συγκροτήματος υψηλής πίεσης και οσμωτικών 

μεμβρανών, απόπλυση μεμβρανών, χημικών καθαρισμών κ.ά.). 

Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα ελέγχονται οι εξής παράμετροι: 

■ αγωγιμότητα παραγόμενου νερού, 

■ pH πόσιμου νερού, 

■ παροχή παραγόμενου νερού, 
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■ παροχή απορριπτόμενης άλμης, 

■ pH τροφοδοτούμενου θαλασσινού νερού, 

■ REDOX, τροφοδοτούμενου θαλασσινού νερού 

■ Θερμοκρασία θαλασσινού νερού. 

Αναλυτικότερα τα ελάχιστα απαιτούμενα όργανα που θα τοποθετηθούν είναι τα εξής: 

- μανόμετρα στην κατάθλιψη κάθε αντλίας, 

- μανόμετρα στην είσοδο των φίλτρων, 

- μανόμετρα στην έξοδο των φίλτρων, 

- μετρητής REDOX, πριν τις μεμβράνες αποτελούμενος από αισθητήριο, ψηφιακή ένδειξη και 

controller. 

- ψηφιακοί μετρητές pH στην γραμμή προκατεργασμένου και πόσιμου νερού, αποτελούμενοι 

από αισθητήρια, ψηφιακή ένδειξη και controller, 

- ψηφιακό θερμόμετρο προκατεργασμένου νερού πριν τις μεμβράνες, 

- θερμοστάτης προκατεργασμένου νερού πριν τις μεμβράνες, 

- μανόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα 0-10 atm πριν το σύστημα υψηλής πίεσης, 

- μανόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα 0-100 atm πριν τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, 

- μανόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα 0-100 atm στην έξοδο της άλμης, 

- μανόμετρο στην έξοδο του παραγόμενου από τις μεμβράνες νερού, 

- μετρητής παροχής παραγόμενου νερού και άλμης σε m3/h, 

- μετρητής παροχής τροφοδοτούμενου θαλασσινού νερού πριν τον εναλλάκτη πίεσης σε m3/h, 

- διακόπτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, 

- διακόπτης υψηλής πίεσης στην έξοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, 

- διακόπτης υψηλής πίεσης παραγόμενου νερού στην έξοδο των μεμβρανών, 

- ψηφιακό αγωγιμόμετρο, 

- ηλεκτρικό ωρομετρητή, 

- οποιοδήποτε ακόμη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τον 

διαγωνιζόμενο για τον πλήρη έλεγχο και την προστασία της μονάδας και του προσωπικού. 

Τα όργανα ελέγχου θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή 

υπέρβαση των καθορισμένων ορίων. 

- Όλα τα μανόμετρα  και οι μεταδότες πίεσης θα είναι τύπου μεμβράνης, ώστε το θαλασσινό 

νερό να μην έρχεται απ’ ευθείας σε επαφή με το μανόμετρο. Στα μανόμετρα (και μεταδότες 

πίεσης) χαμηλής πίεσης το διάφραγμα θα είναι πλαστικό ενώ στα μανόμετρα (και μεταδότες 

πίεσης) υψηλής πίεσης θα είναι ανοξείδωτο τουλάχιστον duplex ή hastelloy. Τα μανόμετρα θα 

διαθέτουν βάνα απομόνωσης πλαστική με σπειρώματα για τη χαμηλή πίεση, ανοξείδωτη από 

super duplex SS για την υψηλή πίεση με σύνδεση τύπου grooved pipe coupling 

- Όλες οι συνδέσεις των οργάνων στις γραμμές υψηλής πίεσης θα γίνονται με συνδέσμους 

τύπου grooved pipe coupling και πουθενά δε θα υπάρχει βιδωτό (με σπείρωμα) εξάρτημα υψηλής 

πίεσης (>10bar) σε επαφή με το θαλασσινό νερό. 

 

Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα αποτυπώνονται ευκρινώς και αναλυτικά 

στο διάγραμμα ροής που θα υποβληθεί με την προσφορά. 
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22 Διατάξεις ασφαλείας της μονάδας. 

Για την απόλυτη προστασία της μονάδας από εκτός παραμέτρων λειτουργία της, θα υπάρχουν 

διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα ελέγχου για να διακόψουν τη 

λειτουργία της, αν αυτό χρειαστεί. 

Οι διατάξεις αυτές είναι: 

- μαγνητοθερμικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, 

- σύστημα προστασίας όλων των αντλιών από «εν ξηρώ» λειτουργία, 

- οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία 

της μονάδας και κυρίως την προστασία του προσωπικού. 

23 Πίνακας. 

Ο πίνακας της μονάδας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φέρει πιστοποιητικό πιστότητας (CE), κατάλληλης στεγανότητας, 

προστασίας και διαστάσεων, μέσα στον οποίο θα ευρίσκονται τα ηλεκτρολογικά όργανα 

τροφοδότησης κανονικής λειτουργίας και εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων, τα όργανα 

προστασίας, τα όργανα ενδείξεων και αυτοματισμού. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς, κλειστού τύπου, από χαλυβδοέλασμα 1,5 χλστ τουλάχιστον, με 

κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Το ηλεκτρολογικό υλικό και τα όργανα θα είναι εύκολα 

προσπελάσιμα και στην εμπρόσθια επιφάνεια θα είναι τοποθετημένα τα όργανα ένδειξης, τα 

κουμπιά χειρισμού και οι ενδεικτικές λυχνίες, με πινακίδες ένδειξης κλπ. Με αυτόν θα συνδέονται 

όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της 

μονάδας ή η αυτόματη διακοπή λειτουργίας της, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν (π.χ. αν 

ξεπεραστούν κάποια όρια ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα κ.α.). 

Θα περιλαμβάνει PLC που θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας, δηλαδή τροφοδοσία - 

προκατεργασία θαλασσινού νερού (λειτουργία αντλιών, φίλτρων, δοσομετρητών κ.λπ.), 

αντίστροφη όσμωση (λειτουργία συγκροτήματος υψηλής πίεσης, ποιότητα παραγόμενου νερού, 

διάταξη αντίστροφης όσμωσης R.O., προγραμματισμός απόπλυσης και χημικών καθαρισμών 

κ.λ.π.) μετακατεργασία παραγόμενου νερού (λειτουργία δοσομετρητών, ποιότητα παραγόμενου 

νερού κλπ), και πρώτη αποθήκευση παραγόμενου νερού. Το PLC μέσω του οποίου θα εκτελείται 

ο αυτοματισμός, θα είναι ευρείας χρήσης, γνωστού εργοστασίου, με ικανή μνήμη, CPU, κάρτες 

Ι/Ο κλπ, επεκτάσιμο, με δυνατότητα σύνδεσης modem, Η/Υ και συστήματος SCADA. Θα 

περιλαμβάνει και οθόνη αφής χειρισμών και ενδείξεων, όπου θα αναγράφονται γραπτά 

μηνύματα πχ. συναγερμού και οδηγίες προς τον χειριστή, κλπ. Ο πίνακας θα φέρει κάθε 

απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία διάταξη, όπως γενικό διακόπτη φορτίου και ασφάλειες 

ανά φάση, διακόπτη επείγουσας παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, ψηφιακά όργανα, 

αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ρελέ κλπ. 

Το PLC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει μέσω καλωδίου και τηλεφωνικών γραμμών 

τα ανωτέρω δεδομένα σε κεντρικό υπολογιστή που θα βρίσκεται σε κτίριο του Δήμου και σε 

απομακρυσμένους υπολογιστές. Μέσω του κεντρικού αυτού υπολογιστή θα είναι δυνατή η 

επιτήρηση των ενδείξεων σε γραφικό περιβάλλον. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

προβλέψει ό, τι είναι απαραίτητο στην παρούσα εγκατάσταση ώστε μελλοντικά, μόλις κληθεί από 

τον Δήμο να εγκαταστήσει και να προμηθεύσει (μαζί με τυχόν άδεια λειτουργίας καθώς και τα 
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απαραίτητα εγχειρίδια) το απαραίτητο λογισμικό για την ανωτέρω λειτουργία, καθώς και να 

εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για το χειρισμό του λογισμικού.  

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τις διατάξεις αυτοματισμού και επιτήρησης, με 

σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας και ρυθμίσεων τα οποία θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική. 

Όλες οι διατάξεις θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες και συνδεδεμένες με κάθε δίκτυο. 

Κατά την παραλαβή θα γίνουν πολλαπλές δοκιμές, κατά τις οποίες η μονάδα θα τεθεί σκοπίμως 

εκτός παραμέτρων ώστε να εξακριβωθεί η απόλυτη αξιοπιστία και ανταπόκριση των συστημάτων 

αυτοματισμού και ελέγχου. 

24 Λειτουργία μονάδας. 

Όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, θα αρχίζει αυτόματα η τροφοδοσία θαλασσινού νερού. Αν 

όλες οι παράμετροι (θερμοκρασία νερού, πιέσεις, pH, τιμή REDOX, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) 

βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία θα συνεχίζεται κανονικά, διαφορετικά θα 

διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των μηχανημάτων. 

25 Δοκιμές λειτουργίας - Εκπαίδευση. 

Η παραλαβή του συστήματος αφαλάτωσης, θα γίνει αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες 

δοκιμές λειτουργίας και ύστερα από χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, λειτουργίας της 

μονάδας από τον προμηθευτή. 

Μετά το πέρας του ανωτέρου χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής θα παραδώσει στο Δήμο 

ακριβή και λεπτομερή μεγέθη παραγωγής και λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας, χημικών ουσιών, αναλώσιμών γενικότερα κλπ), απ' όπου θα προσδιορίζεται με 

ακρίβεια το παραγόμενο κόστος του νερού (€/m3). 

Σημειώνουμε ότι ο προμηθευτής θα λάβει υπ' όψιν του τη θερμοκρασία του νερού την εποχή της 

δειγματοληψίας και τις δαπάνες θα τις υπολογίσει για θερμοκρασία 21 0C όπως άλλωστε ζητείται 

και σε προηγούμενη παράγραφο. 

Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται και να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς του Δήμου 

για διάστημα τριών (3) ημερών. Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί αφού αναλυθούν όλα τα 

συστήματα και υποσυστήματα των μονάδων. Ο προμηθευτής μεταξύ άλλων θα παρέχει τρεις (3) 

πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα 

σχετικά φυλλάδια (prospectus). 

Πέραν των ανωτέρω, το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιμές 

λειτουργίας, κατά τις οποίες θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήματα της μονάδας και 

ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το σκοπό αυτό, η μονάδα θα τίθεται επιμέρους 

εκτός ορίων λειτουργίας (στάθμη δεξαμενής, πιέσεις λειτουργίας, αγωγιμότητα κλπ), ώστε να 

διαπιστωθεί η ευαισθησία και αξιοπιστία όλων των διατάξεων. Παράλληλα θα ελεγχθούν όλες οι 

συνδέσεις με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θαλασσινού και παραγόμενου νερού και 

απόρριψη της άλμης. 

Ο προμηθευτής τέλος - όπως απαιτείται από την μελέτη - θα διενεργήσει με δικές του δαπάνες 

δειγματοληψίες του παραγόμενου νερού, ώστε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χημικές και 
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μικροβιολογικές αναλύσεις (εντός περιόδου ενός μηνός), οι οποίες θα πρέπει απαραίτητα να 

είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί πόσιμου νερού. 

26 Αντικεραυνική προστασία. 

Η μονάδα λόγω της εκτεθειμένης μεταλλικής της επιφάνειας, θα φέρει για την προστασία της και 

κυρίως για την προστασία του προσωπικού, πλήρη αντικεραυνική προστασία. 

Αλεξικέραυνα 

Στο σημείο συνδέσεως του εναερίου με το υπόγειο δίκτυο ή στην κυψέλη εισόδου της μέσης 

τάσης και/ή στον μετασχηματιστή εάν αυτός απέχει αρκετά από το αλεξικέραυνο επί της εναερίου 

γραμμής θα τοποθετηθούν αλεξικέραυνα με ονομαστική τάση 21 kV και ονομαστική ένταση 5 kA. 

Γειώσεις - Αντικεραυνική προστασία 

Προβλέπεται η εγκατάσταση πλήρους συστήματος γείωσης προστασίας των εγκαταστάσεων 

μέσης και χαμηλής τάσης της εγκατάστασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 

384. Όλα τα μεταλλικά μέρη των συσκευών και μηχανημάτων θα γειωθούν με αγωγό κατάλληλης 

διατομής. Όλες οι γειώσεις των συσκευών και μηχανημάτων θα γίνουν με ιδιαίτερους αγωγούς 

που θα συγκεντρώνονται στους πίνακες διανομής και από εκεί στη μπάρα γείωσης του Γ.Π.Χ.Τ.. 

Για τη γείωση της εγκατάστασης χαμηλής τάσης, του ουδέτερου κόμβου του μετασχηματιστή και 

των μεταλλικών τμημάτων θα τοποθετηθεί ανεξάρτητο τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια 

κατάλληλου μήκους ώστε να εξασφαλίζεται αντίσταση γείωσης μικρότερη από 1Ω (θα πρέπει να 

διαπιστωθεί με σχετικές μετρήσεις). 

Κάθε τρίγωνο γείωσης θα κατασκευαστεί με τρία ηλεκτρόδια γειώσεως κατά DIN 488525 

κατασκευασμένα από χάλυβα με ειδική επίστρωση χαλκού (St/Cu). Το κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει 

ελάχιστο μήκος 1,5m και διάμετρο 14 mm. Τα ηλεκτρόδια θα είναι διατεταγμένα στο έδαφος σε 

τρόπο που θα αποτελούν κορυφές ισόπλευρου τριγώνου. Το πάνω μέρος του ηλεκτροδίου που 

βρίσκεται σε βάθος 50 cm από το έδαφος θα κατασκευασθεί επισκέψιμο φρεάτιο 30 x 30 cm με 

χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

Στο δάπεδο έδρασης του χώρου Μ.Τ. θα εγκιβωτισθεί σε βάθος 5 cm δομικό πλέγμα τύπου Δάριγκ 

αποτελούμενο από χαλύβδινα σύρματα διαμέτρου 6 mm, συγκολλημένα στους κόμβους, με 

ανοίγματα όχι μεγαλύτερα των 15 cm. Στα σημεία πρόσβασης θα τοποθετηθεί μονωτικός 

πρόσθετος τάπητας από καουτσούκ πάχους 10 mm με λινά. 

Η αντικεραυνική προστασία θα εξασφαλίζεται με ένα αλεξικέραυνο ιονισμού (μη ραδιενεργό) το 

οποίο θα εγκατασταθεί επί μεταλλικού στύλου σε τόσο ύψος ώστε να παρέχει στάθμη 

προστασίας 98% σε διάμετρο που καλύπτει τον εξοπλισμό του έργου. Το αλεξικέραυνο θα 

συνδεθεί σε ανεξάρτητο τρίγωνο γείωσης. 

Όλες οι διατάξεις θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες και συνδεδεμένες με το αντίστοιχο 

δίκτυο. Κατά την παραλαβή θα γίνουν πολλαπλές δοκιμές, κατά τις οποίες η μονάδα θα τεθεί 

σκοπίμως εκτός παραμέτρων ώστε να εξακριβωθεί η απόλυτη αξιοπιστία και ανταπόκριση των 

συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου. 
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Σίφνος, 10-06-2019 

Ο Συντάξας 

Ζαννής Παλαιός 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5, Msc 
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 21/2019 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 600.000€ επιπλέον Φ.Π.Α 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1° 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μιας (1) φορητής μονάδας αφαλάτωσης 

θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000 m3/ημέρα πόσιμου, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου 

Σίφνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ. 

Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία του συνόλου των ειδών της υπό προμήθεια Μονάδας 

με τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπως καθορίζονται στην Διακήρυξη και αφορά στην αγορά, 

φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και συνδέσεις, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας, 

διενέργεια δοκιμών της Μονάδας και αναλύσεων παραγομένου νερού και παράδοση της σε 

κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

αναδόχου στον χώρο υπόδειξης του Δήμου, για τον οποίο προορίζεται. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προς προμήθεια Μονάδα που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα είναι καινούργια, εντελώς 

αμεταχείριστη, απόλυτα σύμφωνη με τα δηλωθέντα στην τεχνική προσφορά του Ανάδοχου 

και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης, 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

3.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Η παράδοση της Μονάδας θα γίνει στον χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος, εντός εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στον χρόνο αυτό συνυπολογίζονται οι εργασίες πλήρους σύνδεσης των μονάδων με κάθε 

δίκτυο (πόσιμου νερού, ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.), ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της, 

οι λειτουργικές δοκιμές και τα αποτελέσματα των αναλύσεων του παραγόμενου πόσιμου 

νερού. 

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει, παραδώσει 

προσωρινά, εγκαταστήσει πλήρως και συνδέσει με τα δίκτυα, ελέγξει, λειτουργήσει, 

αναλύσει το παραγόμενο νερό σε διαπιστευμένα εργαστήρια και παραδώσει οριστικά τη 

Μονάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
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3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση της Μονάδας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη. 

 

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Μονάδα θα παραληφθεί  πλήρως εγκατεστημένη, σε κατάσταση άριστης και 

απροβλημάτιστης λειτουργίας σε κατάλληλα επιλεγμένο για τον σκοπό αυτό . Η παραλαβή 

της Μονάδας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους 

της Αναθέτουσας Αρχής, στον τόπο εγκατάστασής της, μετά από πρακτική εξέταση και 

δοκιμαστική λειτουργία αλλά και εξέταση του παραγομένου νερού από τις χημικές και 

μικροβιολογικές αναλύσεις που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης στον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη διακήρυξη με την καταβολή 100% της συμβατικής αξίας με την παράδοση της Μονάδας 

σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Η εξόφληση θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, με την 

διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

4.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής,καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

4.3 Ο Δήμος  δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1 Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 

ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας της Μονάδας προ Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 302 του Ν. 4412/16 

5.2 Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 

μηνών από την οριστική παραλαβή (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης, την προσφορά του και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Πριν την έναρξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή λειτουργία της Μονάδας, ποσού ίσου 

με το 10% της συμβατικής αξίας αυτής, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό 

διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας της Μονάδας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

τεύχος της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι κατά τρείς 

μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας τον οποίο δηλώνει ο κάθε 

προμηθευτής στην τεχνική προσφορά του που δε θα είναι μικρότερη του ενός έτους. 

Συνεπώς η διάρκεια του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, δεν θα είναι 

μικρότερη από δεκαπέντε μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του Ν.4412/16 και τους όρους της 

Διακήρυξης 

 ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

7.1 Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο αναθέτων φορέας 

και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

7.2 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια 

είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του Ν. 

4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9.1 Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 

4412/2016 τις οποίες ο ανάδοχος γνωρίζει και και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό 

προς τους όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης 
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Σίφνος, 10-06-2019 

Ο Συντάξας 

Ζαννής Παλαιός 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5, Msc 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
(Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΡΓΟ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

 

Αριθμός Μελέτης: 21/2019. 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 600.000 € επιπλέον Φ.Π.Α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 ……/……/2019 

 

 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

    (υπογραφή και σφραγίδα)  

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ Η 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Προμήθεια και τοποθέτηση φορητής 

μονάδας αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος, 

τύπου Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.), 

παραγωγής 1000 m3 ημερησίως πόσιμου 

νερού, προκατασκευασμένης, έτοιμης προς 

λειτουργία, εργονομικά εγκατεστημένης 

εντός τυποποιημένων μεταλλικών 

προστατευτικού κιβωτίων (κοντέινερ), όπως 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 € € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ    € 

Φ.Π.Α 24%    € 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ): 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
(Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ................ / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία 

έκδοσης:

 .....................................................................................................................................................  

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ 

Εγγύησή μας υπ' αριθμ .... ποσού .................. ευρώ. 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

 ............................................................................................................................................... ευρ

ώ υπέρ του 

(ί) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................... , 

ΑΦΜ ...............................................................................................................................  

διεύθυνση) ή 

(ϋ) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).................... , 

ΑΦΜ ...............................................................................................................................  

διεύθυνση) ή 

(ίϋ) [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων 

α) (πλήρη 

επωνυμία) .................................. ,ΑΦΜ ................... (διεύθυνση)

 ...................................................  

β) (πλήρη 

επωνυμία) .................................. ,ΑΦΜ ................... (διεύθυνση)

 ...................................................  

γ) (πλήρη 

επωνυμία) .................................. ,ΑΦΜ ................... (διεύθυνση)

 ...................................................  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
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για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ....................................................................................... Διακήρυξη

 ...........................................................................................................................  

του Δήμου Σίφνου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

(R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ................ / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία 

έκδοσης:

 .....................................................................................................................................................  

ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ 

Εγγύησή μας υπ' αριθμ .... ποσού .................. ευρώ. 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

 ............................................................................................................................................... ευρ

ώ υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).................. , 

ΑΦΜ ...............................................................................................................................  

διεύθυνση) ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................. , 

ΑΦΜ ...............................................................................................................................  

διεύθυνση) ή 

(iii) [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων 

α) (πλήρη 

επωνυμία) .................................. ,ΑΦΜ ................... (διεύθυνση)

 ...................................................  

β) (πλήρη 

επωνυμία) .................................. ,ΑΦΜ ................... (διεύθυνση)

 ...................................................  

γ) (πλήρη 

επωνυμία) .................................. ,ΑΦΜ ................... (διεύθυνση)

 ...................................................  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της υπ αριθ... σύμβασης 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
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(R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ», 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί , 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ................ / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία 

έκδοσης:

 .....................................................................................................................................................  

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ 

Εγγύησή μας υπ' αριθμ .... ποσού ................. ευρώ. 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

 ............................................................................................................................................... ευρ

ώ υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).................. , 

ΑΦΜ ...............................................................................................................................  

διεύθυνση) ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................. , 

ΑΦΜ ...............................................................................................................................  

διεύθυνση) ή 

(iii) [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................... ,ΑΦΜ .................. (διεύθυνση) ............  

β) (πλήρη επωνυμία) ................... ,ΑΦΜ .................. (διεύθυνση) ............  

γ) (πλήρη επωνυμία) ................... ,ΑΦΜ .................. (διεύθυνση) ............  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για την καλή λειτουργία της υπ αριθ... σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ », 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ....... Διακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση Εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

 ........................... του Δήμου Σίφνου. 

Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
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από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί , 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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