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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

       ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
 

 
 

 
                     Κύθηρα    8/4/2020 

                         Αριθ.Πρωτ.:            1342 

                         

       

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

 

«Παρακολούθηση και Λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020» 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

 

Τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας: 

«Παρακολούθηση και Λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020» 

 
Εκτιμώμενης αξίας 49.848 € (με το Φ.Π.Α. 24%) 

 
        που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

 

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116, 117 και 125 

2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

3. την υπ’ αριθ. 24/2020 Μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

4. την υπ΄αριθμ 126/2020 απόφαση του Δημάρχου Κυθήρων περί υποβολής τεκμηριωμένου 

αιτήματος (ΑΔΑ: Ψ96ΗΩΛΨ-Η0Ξ) 

5. την υπ’ αριθ. 54/20-3-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΗΩΛΨ-8ΚΟ και ΑΔΑΜ: 20REQ006470068)  απόφαση 

δέσμευσης  στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων  

6. την υπ’ αριθ. 52/2020 (ΑΔΑ: 9Ψ19ΩΛΨ-ΣΔ6)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού  

7. τους όρους της παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου εκπόνησης της ως άνω υπηρεσίας με τους εξής όρους : 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

1. 1 Αναθέτουσα αρχή         :  ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Διεύθυνση                                               : Χώρα Κυθήρων 

Ταχ.Κωδ. : 80100 

Τηλ. : 27360.31755 

Telefax : 27360.31919 

E-mail            : kythira@otenet.gr 

Κωδικός NUTS: : EL307 

Ιστοσελίδα: : www.Kythira.gr 

Πληροφορίες : Άννα Μπουρνά 

 

1.2    Κύριος του Έργου   :  ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

1.3   Εργοδότης               : ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

1.4    Προϊστάμενη Αρχή  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

1.5    Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία :  

         Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

1.6    Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο:  

        ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

1.7  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κυθήρων, στη Χώρα Κυθήρων  τη 

4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

1.8  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα 

και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των 
υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
τους. 

1.9  «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι ο οικονομικός φορέας που έχει το εκ του 

νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στον παρών διαγωνισμό. 

«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε οικονομικός φορέας ή Ενώσεις αυτών που 
έχει υποβάλει προσφορά στον παρών διαγωνισμό. 
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι ο οικονομικός φορέας που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 
με την Αναθέτουσα Αρχή της παροχής υπηρεσίας. 
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Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα : 

α) η υπό έκδοση συνοπτική προκήρυξη, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 

του ν 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), 

δ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας,  

ε) Ο Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο Εργασιών, 

στ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  

ζ) τα παραρτήματα της παρούσας 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω,  

2.2 Προσφέρεται μόνο ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ : 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e5s1 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων : 

 http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm . 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 4 ημέρες πριν τον διαγωνισμό, η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την ημέρα 

πριν τον διαγωνισμό.  

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

3.1 Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020» (CPV: 90481000-2), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη (τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο κ.λπ.) της σχετικής μελέτης και 
αφορά τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) που βρίσκονται στο Καψάλι 
Κυθήρων και του αντλιοστασίου τροφοδοσίας (Α/Σ), όπως περιγράφεται στη σχετική 
τεχνική έκθεση και τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας . 
3.2 Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι για 12 μήνες .                

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

3.3    Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

3.4  Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 

δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e5s1
http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm
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Άρθρο 4:   Υποβολή φακέλου προσφοράς 

4.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του 

άρθρου 15, ως εξής : 

 (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Κύθηρα, Τ.Κ. Χώρα Κυθήρων 

80100 ή 

 (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή, Κύθηρα, Τ.Κ. Χώρα 

Κυθήρων 80100 ή 

 (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Κύθηρα, Τ.Κ. 
Χώρα Κυθήρων 80100.  

     Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

4.2 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
(κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …..  

για την υπηρεσία (εργασία):  

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020»  

με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 4-5-2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία 

ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή 
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

4.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 του παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

και γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.3 του παρόντος. 
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου του άρθρου 4.2 του παρόντος. 

4.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, 

πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 15 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 5.1 του παρόντος. 

4.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα , η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από 
την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και 

τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

4.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο τον Προσφέροντα / διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε μέλους της ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

4.7 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης – Υπεύθυνες δηλώσεις:  

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα δίνονται στο μέρος ΙΙ της ΤΕΥΔ.  

Διευκρινιστικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία που θα προσκομιστούν πριν την υπογραφή της 
σύμβασης θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος φορέα 

και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών (π.χ. ο διαχειριστής για 

Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα 

έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση 

ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. Αν σε κάποια χώρα 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα 
οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα 

απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση. Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η 

σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά 
για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, 

η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά 
της.  Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη 
εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 

Εάν αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 
της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα 

του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης 
πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με 

αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  

Όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις 

υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράψει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).    

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από 
μέλος του Δ.Σ. ή της συνέλευσης των εταίρων τους, το οποίο θα έχει εκ του 
καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως 

νόμιμος εκπρόσωπός της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Το μέλος που θα υπογράφει θα 

διαθέτει την σχετική εξουσιοδότηση των οργάνων των εταιρειών. 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για 
οποιαδήποτε νομική μορφή οικονομικού φορέα συμμετέχει στον διαγωνισμό με δήλωση 

εκπροσώπησης προς τούτο βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, 

εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με απλούς εκπροσώπους τους 
και όχι το νόμιμο εκπρόσωπό τους όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Οι παραπάνω δηλώσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης και στοιχεία 

πρέπει να προσκομιστούν με τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, 

 

Άρθρο 5: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

5.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 15 
του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
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προσφορές κατά το άρθρο 4.1 του παρόντος (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση 
στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η 

σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής . Όλοι 
οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν 

στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

5.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή 
μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 του 
παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
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. Αν απαιτηθεί από την διαδικασία οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου 

να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της πληρότητας 

του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 
των διαγωνιζομένων και τους λόγους αποκλεισμού τους ή συνεχίζει την διαδικασία με 

το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται αμέσως μετά ή κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία 
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού με την σύνταξη του 

σχετικού Πρακτικού.  
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (διά του Πρακτικού/κών) επικυρώνονται με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.  

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως 

επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους 
προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

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

ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως, 7 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

5.3 Οι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών, διεξάγεται σε 
ανοικτές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και τη 

σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές 
προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα 
ζητούμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσης, αλλιώς απορρίπτονται και ο προσφέρων 

αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

5.4 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που 

αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι 
και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή 
ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος 

υποβολής ενστάσεων.  

5.5   Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

  

 

Άρθρο 6:      Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση –  

                     Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

6.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 
άρθρο 23 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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6.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

6.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 18, 19 του 

παρόντος ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας,  

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η δε κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

6.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και 

το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών του άρθρου 23 της παρούσας. 

6.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 20 της παρούσας, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 

6.6 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για 

τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 6.5 του παρόντος άρθρου, είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 

4412/2016. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης.   

6.7 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λάβουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που 

κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  

6.8 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από 
τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 21 της παρούσας 
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μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής των άρθρων 18, 19 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 20, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

6.9 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 7:   Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 
η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 15 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου), η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής (Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου), αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου 
IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 8: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή 

να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9: Σύναψη σύμβασης 

9.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

9.2 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από 
τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 
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ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 21 της παρούσας 
μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής των άρθρων 18, 19 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 20, 
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

9.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 
1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

9.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 10: Σειρά ισχύος εγγράφων 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία  είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως εξής:  

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) – Τεχνικές προδιαγραφές με τα 

Παραρτήματά της, 

4.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

 

Άρθρο 11: Γλώσσα Διαδικασίας  

11.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

11.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
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νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 
τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

11.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και  36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013).  

11.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

11.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 
αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 12: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την δημοπράτηση ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι 

κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας : 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι 

κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

3. Ο Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

4. Ο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

6. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

7. Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

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

διατάξεις». 

8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
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γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού 

πλαισίου της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 13:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

 

13.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 49.848 Ευρώ και 

αναλύεται ως εξής : 

 

Περιγραφή εργασιών 
Ποσότητα 
(μήνες) 

Τιμή μονάδος  
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

Παρακολούθηση και 
Λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 

2020 

12 3.350€ 40.200 € 

Άθροισμα 40.200  € 

ΦΠΑ 24%        9.648  € 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 49.848  € 

 
 

13.2 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον 
κωδικό (Κ.Α.) : 02.25.7336.0076   του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 
(υπ’ αριθ. 54/2020 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης και την διάθεση της 

πίστωσης). Το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό, για τη κάλυψη των δαπανών του 
προϋπολογισμού της μελέτης, θα προβλεφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

οικ. έτους 2020 . 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι, βάρη και 
κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 . 

Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο .  

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε € EURO . 

 

13.3  Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 152 & 200 του Ν. 4412/16 ως 
εξής :  

Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος θα υποβάλει Τεχνική Έκθεση Αναφοράς προς την 
επιβλέπουσα υπηρεσία (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρ. 11, άρθρο 221 

του Ν. 4412/16) και θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
προσφορά του, που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες εργασίες παροχής υπηρεσιών, 
όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης, και για το 

χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει.  

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται ύστερα από την έκδοσης πρωτοκόλλου 

παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης) του τμήματος εργασιών που αφορά η 
πληρωμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης και το άρθρο 200 
παρ. 5. του Ν. 4412/16  .    

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, 
να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά 
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αποτελεί τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως 
αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16 στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την 

πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. 
β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει 

και παραλάβει η  
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία 
του Δήμου Κυθήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 200 του Ν.4412/2016 . 

 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και τη σύνταξη 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 
Τυχόν κόστος διενέργειας ποιοτικών ελέγχων που θα κριθούν απαραίτητοι από την 
επιτροπή παραλαβής, επιβαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016). 

 
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και 
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
 

13.4 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 

συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. . 

 

Άρθρο 14: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, σε ευρώ (€) , όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 

της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 

14.1 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
αντιπροσφορών. 

14.2 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ





 

Σελ. 18 απ 103 

14.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της 
μελέτης.  

14.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μπορεί η 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί 
και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

Άρθρο 15:   Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα 

Αρχή ορίζεται η 4η Μαΐου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  .  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το 
άρθρο 4.5 του παρόντος. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να 

καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με τα άρθρα 
της παρούσας, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Οι 

προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό.   

 

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

 

16.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Ορίζεται εγγυητική επιστολής συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό 2% , ήτοι : 
804,00 € ,  σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1 του Ν. 4412/2016,  

16.2 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 καθορίζεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  . 

 Οι εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει 
να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 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 ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, 
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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. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. 

16.3 Εγγύηση προκαταβολής 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς 

τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.  

Δεν προβλέπεται προκαταβολή στην παρούσα σύμβαση. 

16.4 Εγκυρότητα εγγυητικών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

 

Άρθρο 17: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

 

17.1 Το πλήρες κείμενο της παρούσης Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ : 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?executi

on=e5s1  και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ ,  

        καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων : 

http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm). 

17.2 Προκήρυξη αυτής (περίληψη Διακήρυξης) : 

Α)  αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e5s1
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e5s1
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Β)  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ 

Γ) Τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Κυθήρων:      (http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm)  

Δ)  Δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ    .   

      Η Δαπάνη δημοσίευσης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 22 της παρούσας, σε 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 19 και 

πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 20. 

 

Άρθρο 18: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

18.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο και ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα στο τομέα της ζητούμενης από την διακήρυξη υπηρεσίας και που έχουν 
αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σχετικές με υπηρεσίες 

αποχέτευσης και ειδικότερα με υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

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

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

18.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

18.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 
77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

18.4   Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση 

ποιότητας παροχής της εν λόγω υπηρεσίας . 

18.4   Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 

να διαθέτουν στις υποδομές τους εργαστηριακό εξοπλισμό αναλύσεων, κατάλληλο 
για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού . 

 

Άρθρο 19: Λόγοι αποκλεισμού  

19.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί 
ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

19.1.1   Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
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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 παρ. 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 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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

19.1.2 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 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 κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν 

αποκλείεται ο προσφέρων, 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 
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είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

19.1.3  Διαγράφεται   

19.1.4  Διαγράφεται    

19.1.5  Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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, 

(β) Ο προσφέρων 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 μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, 

υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 

4412/2016), 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) 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) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

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

(στ) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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 79 του ν. 4412/2016,  

(η) Ο προσφέρων 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, 
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(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

19.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 

από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

19.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 19.1.1 και 19.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

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

9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

19.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 20: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

20.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

20.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

20.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική εμπειρία του 
διαγωνιζόμενου για την υλοποίηση της σύμβασης αποδεικνύεται ως εξής:  

α) Να διαθέτει επαγγελματική δραστηριότητα στο τομέα της ζητούμενης από την 

διακήρυξη υπηρεσίας, που έχουν αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση 
εργασιών σχετικές με υπηρεσίες λειτουργίας Ε.Ε.Λ..  
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Κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει εν ενεργεία ή να έχει ολοκληρώσει τα τελευταία πέντε 
χρόνια (από την ημέρα του διαγωνισμού), τουλάχιστον δύο συμβάσεις ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών λειτουργίας, και συντήρησης Ε.Ε.Λ. (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ανά 

σύμβαση), εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι δυναμικότητας μεγαλύτερης ή 
ίσης της δυναμικότητας του έργου της παρούσης (2.650 Μονάδων Ισοδύναμου 

Πληθυσμού), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 6 της ΚΥΑ 5673/1997 ΦΕΚ 192Β)).  

Επισημαίνεται ότι στην προσμετρούμενη εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος 

δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων. 

Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να διαθέτει την εμπειρία αυτή αυτοτελώς ή αν είναι από 
συμμετοχή σε Κ/Ξ, η συμμετοχή του πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Σε περίπτωση που ο 

διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον μέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει την 
ανωτέρω εμπειρία. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και επιπλέον απ’ 
την προσκόμιση των αντιστοίχων συμβάσεων. 
 

β) Να διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό για τη 
εκτέλεση της σύμβασης και να μπορεί να διαθέσει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχικό 

δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
1. Έναν (1) χημικό μηχανικό ή χημικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή πολιτικό 

μηχανικό κατάλληλης κατεύθυνσης (π.χ. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος) 
ή άλλο μηχανικό με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε πεδίο σχετικό με τον τομέα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας συνολικά σε 

λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ο ανωτέρω μηχανικός ή 
χημικός θα είναι ο συντονιστής της υπηρεσίας επιστημονικής παρακολούθησης και ο 

υπεύθυνος των εγκαταστάσεων για τον ανάδοχο. 

2. Έναν (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε λειτουργία 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

3. Έναν (1) Τεχνίτη - συντηρητή, γενικών καθηκόντων με εμπειρία σε υδραυλικές 

εγκαταστάσεις, ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή συντήρησης Η/Μ 
εξοπλισμού κτλ. 

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι σε 
περίπτωση ανάληψης της υπηρεσίας θα απασχολήσει το παραπάνω συγκεκριμένο 
επιστημονικό προσωπικό, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικά σημειώματα, τον 

αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σχολής ανά ειδικότητα όπως 
ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη, την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε 

ισχύ όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, βεβαιώσεις εμπειρίας-προϋπηρεσίας, καθώς και 
οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητά του, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι για την εμπειρία - προϋπηρεσία θα 

αναφέρονται τα έτη απασχόλησης μετά την κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και 
όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.  

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος πρόκειται να συνεργαστεί με τρίτους για την εκτέλεση της 
εργασίας, συμπληρωματικά των ανωτέρω και επί ποινή αποκλεισμού οφείλει να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του 

συνεργάτη (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα κλπ) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
του ιδίου συνεργάτη με την οποία θα δηλώνει την αποδοχή της συνεργασίας μετά την 
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ανάθεση του από τον Δήμο. Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και 
εμπειρίας - προϋπηρεσίας του/των συνεργάτη/των ισχύουν και υποβάλλονται τα 
ανωτέρω αναφερόμενα. 

Το επιστημονικό προσωπικό θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τις εργασιακές του 
σχέσεις με το διαγωνιζόμενο σχήμα (εταίροι, υπάλληλοι ή άλλο) καθώς και για την 

αποδοχή τους για την συμμετοχή στην ομάδα λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 
Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία του συντονιστή της ομάδας θα είναι σχετική με την 

προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο θέση του στην ομάδα εργασίας και θα 
αποδεικνύεται από τα συνημμένα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις εμπειρίας). Διευκρινίζεται 
ότι για την προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα έτη 

απασχόλησης σε ιδίας φύσεως αντικείμενο και σε ίσης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας 
έργο. 

Η αποδεδειγμένη εμπειρία για το επιστημονικό προσωπικό θα μπορεί να αποδεικνύεται 
με προσκόμιση βεβαιώσεων εμπειρίας από φορείς που διαθέτουν και λειτουργούν 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις, βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, ή συμβάσεις 

συνεργασίας και τα σχετικά τιμολόγια αντίστοιχων εργασιών για ιδιωτικούς φορείς.  

 

20.4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, με αναφορά σε πεδίο σχετικό 
με το αντικείμενο της υπηρεσίας, για τη διασφάλιση ποιότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 21: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

 

Κάθε προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

21.1 ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

Α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), όπως 
αυτό περιλαμβάνεται στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα της, ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο διαγωνιζόμενος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α.1) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος,  

α.2) ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 20 της παρόντος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Επιπλέον ο 
διαγωνιζόμενος οφείλει να δίνει την συγκατάθεσή του προς τον αναθέτοντα φορέα 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχει υποβάλλει για τους σκοπούς της παρούσας υπηρεσίας σε οποιοδήποτε φορέα ή 
υπηρεσία. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στο 

ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Β.  Λοιπά στοιχεία.  

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

β.1) Εξουσιοδότηση υποβολής της προσφοράς αν απαιτείται όπως προβλέπεται στα 

άρθρα της παρούσας. 

β.2) Βεβαίωση από επαγγελματικό επιμελητήριο/μητρώο περί ύπαρξης ως μέλους του 
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ότι 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016. 

β.3) Ένορκη δήλωση για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
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επαγγέλματος σύμφωνα με το παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. 

β.4) Πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και των αντιστοίχων 

συμβάσεων στον τομέα της ζητούμενης από την διακήρυξη υπηρεσίας, για την 
απόδειξη της ειδικής τεχνικής εμπειρίας του διαγωνιζόμενου φορέα για την υλοποίηση 

της σύμβασης. Κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει εν ενεργεία ή να έχει ολοκληρώσει τα 
τελευταία πέντε χρόνια (από την ημέρα του διαγωνισμού), τουλάχιστον δύο 

συμβάσεις ολοκληρωμένων υπηρεσιών λειτουργίας, και συντήρησης Ε.Ε.Λ. (διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους ανά σύμβαση), εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι 
δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης της δυναμικότητας του έργου της παρούσης (2.650 

Μ.Ι.Π.). 

β.5) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα που θα δηλώνει ότι 

σε περίπτωση ανάληψης της υπηρεσίας θα απασχολήσει το απαραίτητο από την 
παρούσα συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό για τη εκτέλεση της σύμβασης. Η 
υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βιογραφικά σημειώματα, τον αντίστοιχο 

τίτλο σπουδών ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σχολής ανά ειδικότητα όπως ζητούνται στην 
παρ. 20.3.β της παρούσας, την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ 

όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, βεβαιώσεις εμπειρίας-προϋπηρεσίας, καθώς και 
οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητά του, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις. 

β.6) Υπεύθυνη δήλωση του επιστημονικού προσωπικού για τις εργασιακές του 
σχέσεις με το διαγωνιζόμενο σχήμα (εταίροι, υπάλληλοι ή άλλο) καθώς και για την 

αποδοχή του για την συμμετοχή στην ομάδα λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Η 
ελάχιστη πραγματική εμπειρία του συντονιστή της ομάδας θα είναι σχετική με την 
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο θέση του στην ομάδα εργασίας και θα 

αποδεικνύεται από συνημμένα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις εμπειρίας).  

β.7) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα στην οποία να 

αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του συνεργάτη εφόσον ο διαγωνιζόμενος πρόκειται να 
συνεργαστεί με τρίτους για την εκτέλεση της εργασίας. 

β.8) Υπεύθυνη δήλωση του συνεργάτη του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με 

την οποία θα δηλώνει την αποδοχή της συνεργασίας μετά την ανάθεση της υπηρεσίας 
στον φορέα από τον Δήμο. Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και 

εμπειρίας - προϋπηρεσίας του/των συνεργάτη/των ισχύουν και υποβάλλονται τα 
ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. β.3. 

β.9) Ισχύον πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση 

ποιότητας των εργασιών του οικονομικού φορέα.  

Γ.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αξίας τουλάχιστον 804,00€   

σύμφωνα με άρθρο 16 της παρούσης. 

 

21.2   ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
προβλεπόμενα από τα τεύχη έγγραφα που ζητούνται στο Τεύχος Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων – Τεχνικές προδιαγραφές :  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

Α. Τεχνική έκθεση που θα περιέχει:  
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α) τη συνοπτική περιγραφή των εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία αποτελεί 
συμβατικό αντικείμενο της παρούσας, ώστε να αποδεικνύεται η γνώση του συμβατικού 
αντικειμένου από το διαγωνιζόμενο. 

(β) περιγραφή των διαδικασιών δειγματοληψίας και του προγράμματος εργαστηριακών 
ελέγχων της ποιότητας εισόδου και εκροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  

(γ) περιγραφή των μεθόδων παρακολούθησης της λειτουργίας και της απόδοσης των 
εγκαταστάσεων και των προτεινόμενων μεθόδων αντιμετώπισης λειτουργικών 

προβλημάτων.  

(δ) υποδείγματα εντύπων καταγραφής (μηνιαία έκθεση αναφοράς, πίνακες, εκθέσεις, 
ημερολόγια, κ.λ.π.) των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.  

(ε) Σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής, που θα περιλαμβάνει περιγραφή μέτρων πρόληψης 
και αποτροπής των κινδύνων, διαδικασίες ασφάλειας, κ.λ.π.. 

Β. Οργανόγραμμα του οικονομικού φορέα στο οποίο θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα 
των μελών της ομάδας. Στο οργανόγραμμα θα ορίζεται και ο υπεύθυνος τεχνικής 
επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει 

πτυχίο των ζητούμενων από την παρούσα ειδικοτήτων.  

Γ. Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης, προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των κατασκευαστών του 
εξοπλισμού, για κάθε βασική μονάδα του εξοπλισμού, συνοδευόμενο από σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και χρονοδιάγραμμα βασικών ελέγχων και 

εργασιών λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων .  

Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου όπως ισχύει στην οποία 

να δηλώνεται :  

1) Ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον 

υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται 
δεκτή, µε ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην 

προσφορά και δεν συμφωνεί µε τους όρους του διαγωνισμού.  

2) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος.  

3) Ότι αναλαμβάνει να πραγματοποιεί όλες τις εργασίες που προβλέπονται στην Σ.Υ. – 

Προδιαγραφές της μελέτης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου επέμβασης.  

4) Ότι θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και την ευθύνη 
αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει από πλημμελείς εργασίες ή από 

καθυστέρηση αντιμετώπισης δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων.  

5) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει την 

παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. & ΚΑΣ, σύμφωνα µε 
την παρούσα.  

6) Ότι αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να ανταποκρίνεται εντός των χρονικών ορίων 

που ορίζονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης. 

7) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας εργασίας, από τα οποία να προκύπτει η 

δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκτέλεση 
της υπηρεσίας. 

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας, το πρόγραμμα συντήρησης, καθώς και τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
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παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων και των τυχόν 
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 

τριάντα (30) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του 
προαναφερθέντος οργανογράμματος. 

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη 
εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

21.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο αναγράφει τα στοιχεία 
του προσφέροντος, την προσφερόμενη έκπτωση και την συνολική τιμή για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, 
συμπληρώνονται και ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή 

τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του προϋπολογισμού. Δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, όπως 
αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό – Τιμολόγιο Εργασιών. Προσφορά που είναι 

αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές που 
παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα 
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση 

των προσφορών.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή 
συμπληρώσεις κατά τους όρους του άρθρου 8 του παρόντος.  

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής: 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους. 

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το 

ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν.4412/2016) ολογράφως και αριθμητικώς. 

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

Δ. Αν παρουσιαστούν: α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές 

μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα 
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αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 
σφάλματα 

 

Άρθρο 22: Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 
του Ν.4412/2016. ,  . 

Δεν προβλέπεται αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς  . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, έλεγχος  

                  νομιμοποίησης) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 

των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης 
εντός έξι (6) μηνών  που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών 

της σχετικής πρόσκλησης.  

Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξι (6) μηνών  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 
19 και 20 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση 

των απαιτήσεων του άρθρου 19 και της καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 20.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε 
μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των 
άρθρων 20.2 και 20.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 6.1 ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

23.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού 

23.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 19.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 
πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 19.1.1 του παρόντος. 

23.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 19.1.2 του παρόντος, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
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Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας για τον οικονομικό φορέα, 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

(ii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και 

των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας σε αυτήν. 

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι ή στελεχώνουν την εταιρεία γενικότερα. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά 

και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση 
ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

23.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 19.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 
Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του 
αντίστοιχου επιμελητηρίου που ανήκουν (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των 

μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική 
ποινή. Οι οικονομικοί φορείς καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την χώρα 

εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς 
φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 

πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) 
δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα.  

23.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 23.1.1 έως 23.1.3, το 

ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ





 

Σελ. 33 απ 103 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 
23.1.1 έως 23.1.3.  

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

23.2. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου 

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

 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος 
Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Άρθρο 24: Υπεργολαβία 

23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει.  

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

23.3   Δεν προβλέπεται καταβολή τιμήματος απευθείας σε τυχόν υπεργολάβο  
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23.4   Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 
της παρούσας για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 

Άρθρο 25: Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ειδικότερα:  

24.1 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται 
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά 

την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε 

τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

24.2 Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει 

ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

24.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι 
οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 
εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 

διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια.  

24.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους 

που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε 
άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει Αναθέτουσα 

Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.   

24.5 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 
οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις 
άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση 

υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.   
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Άρθρο 26: Ανωτέρα Βία 

Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης συμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης 
βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 

ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 

περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.  

Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις, που οι συνέπειες των 

περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση.    

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών 
στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ 

ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων.  

Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.   

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές, που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των 

υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στη 
Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. Αν παρότι 
δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, ο 

εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 
Νόμου.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή 
με τους εκπροσώπους του Δήμου ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή 
της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό και εφόσον υπάρχει περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο 

Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει 
άμεσα στην επιτροπή ελέγχου και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου γραπτή λεπτομερή 

αναφορά των ενεργειών αυτών.  

Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης με την 
προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του 

Αναδόχου και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου 
παρακολούθηση του κόστους, είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο, σύμφωνα με 

τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση 
τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του.   

Σε φθορά λειτουργίας, λόγω παλαιότητας ή ανωτέρας βίας, θα επισκευάζεται, αν είναι 
δυνατόν επιτόπου, από τον Ανάδοχο, αλλά με υλικά, που θα του διαθέτει ο Δήμος. Στα 

υλικά περιλαμβάνονται τα λιπαντικά, παρεμβύσματα (φλάντζες), κοχλίες, περικόχλια 
σωληνώσεις και άλλα μικρής κατά τεμάχιο αξίας, που θεωρούνται μικροϋλικά και τα 

οποία θα προμηθεύεται ο Ανάδοχος με δική του δαπάνη. 
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Άρθρο 27: Ασφαλιστική Κάλυψη 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της Σύμβασης θα διατηρεί µε δικά του έξοδα ασφαλιστική 
κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη (για κάθε εργοδοτούµενο και για οποιοδήποτε συμβάν) και 

για Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης  

 

Άρθρο 28: Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 

Ο Εργοδότης (Δήμος) θα έχει το δικαίωμα εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας μέσα στο 

χώρο της ΕΕΛ και του Α/Σ, νοουμένου ότι δεν θα επηρεάζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
και συντήρηση της εγκατάστασης και του Α/Σ από την εκτέλεση των πιο πάνω 
εργασιών.  

Οι εργασίες πιθανόν να αφορούν την εγκατάσταση εξοπλισμού για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο.   

Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμιά απαίτηση σε περίπτωση που ο Εργοδότης ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του προβούν σε οποιαδήποτε εργασία μέσα στο χώρο 
της Ε.Ε.Λ. και του Α/Σ. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως παρέχει εύκολη πρόσβαση στο χώρο της Ε.Ε.Λ. 
και του Α/Σ προς τον Δήμο ή αντιπρόσωπό του για την εκτέλεση των εργασιών του. 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’   
Μελέτη 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  24/2020   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                                  

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ   ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: « ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020» 
 

 

 

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.848,00€  (με Φ.Π.Α.) 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 2, 

185 31, Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 213.160.1662 

Fax: 213.160.1671 

Υπηρεσία: “ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ 
ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020” 

 Διάρκεια: Δώδεκα (12) Μήνες 
               (CPV : 90481000-2) 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά το με υπ’ αρ. πρωτ. 316/02-02-2018 έγγραφο του Δήμου 
Κυθήρων και αφορά την υπηρεσία (εργασία) για την λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Καψαλίου Κυθήρων, που θα ανατεθεί μετά από 
διαγωνισμό. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η ορθή λειτουργία, συντήρηση και επιστημονική 
παρακολούθηση του Βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κυθήρων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο 
Καψάλι Κυθήρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευής των υπόψη 
εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους, η 
υγιεινολογική παρακολούθηση της εγκατάστασης, η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του 
εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών, ο επί τόπου έλεγχος των εργασιών 
καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, η λήψη δειγμάτων και αναλύσεων στην 
μονάδα και τις υπομονάδες της εγκατάστασης, η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, σε σχετικά 
θέματα, ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών τεχνικών προβλημάτων και έγγραφη ενημέρωση του Δήμου 
προς αποφυγήν αυτών. 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι δωδεκάμηνη, οπότε ο ανάδοχος του έργου, προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις, και αναλυτικότερα ό,τι αναφέρεται στην Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές, πρέπει να διαθέτει στην επιχείρησή του ή να 
συνεργάζεται, με κατάλληλο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίος θα απασχολείται 
στο έργο. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει το Ημερολόγιο Λειτουργίας της εγκατάστασης και σε 
μηνιαία βάση θα συμπληρώνει και αποστέλλει προς έγκριση την Μηνιαία Έκθεση Αναφοράς 
συνοδευόμενη με ότι άλλο προβλέπεται από την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Στο τέλος της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει Συγκεντρωτική Τελική Έκθεση, η 
οποία θα καταδεικνύει την συνολικά ορθή λειτουργία της εγκατάστασης και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών του αναδόχου και θα αποτελέσει οδηγό για την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου παραλαβής της εγκατάστασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης της υπηρεσίας. 
Τέλος θα τηρούνται στην εγκατάσταση θεωρημένα βιβλία των αρχείων των εγκαταστάσεων, του 
εξοπλισμού, των συντηρήσεων που υλοποιούνται και των αναλωσίμων που καταναλώνονται, που θα 
διατεθούν από την διευθύνουσα/επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.200,00 ευρώ  πλέον του 
ΦΠΑ 24% . 

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Δήμου Κυθήρων 
για το έτος 2018 και συγκεκριμένα από την πίστωση με περιγραφή κωδικού «παρακολούθηση και 
λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020» (ΚΑΕ: 02.25.7336.0076). 
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Περιγραφή των Εγκαταστάσεων  

Αυτό το κεφάλαιο είναι μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες  που λαμβάνουν χώρα σε μια 
εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Ας σημειωθεί ότι μερικά από τα στοιχεία που αναφέρονται 
είναι προσεγγιστικά αφού οι βιολογικές διαδικασίες δεν μπορούν να περιγραφούν με μεγάλη 
ακρίβεια.  

Η εγκατάσταση θα δέχεται τα  αστικά λύματα και μελλοντικά τα βοθρολύματα της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου. 

Η συνολική εγκατάσταση στην πλήρη ανάπτυξη της αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

11..  Αντλιοστάσιο εισόδου που συντίθεται κυρίως από: 

  Το δομικό μέρος 

  Τις υποβρύχιες αντλίες. 

  Τον υποβρύχιο αναδευτήρα. 

  Το σύστημα απόσμησης. 

  Την γεννήτρια. 

  Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό όλου του έργου. 

  Τον εξοπλισμό των αυτοματισμών και ελέγχων. 

  Τις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα. 

  Τις μεταλλικές κατασκευές. 

22..  Μονάδα Προεπεξεργασίας των Λυμάτων  που συντίθεται κυρίως από: 

  Το φρεάτιο υποδοχής. 

  Την διάταξη παράκαμψης της μονάδας προεπεξεργασίας. 

  Την μονάδα εσχάρωσης – εξάμμωσης η οποία αποτελείται από μία τυποποιημένη διάταξη 

εσχάρωσης – εξάμμωσης - απολίπανσης.  

  Τον βοηθητικό εξοπλισμό της τυποποιημένης μονάδας εσχάρωσης – εξάμμωσης 

(φυσητήρας, κάδος). 

  Τις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα. 

  Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του έργου. 

  Τον εξοπλισμό των αυτοματισμών και ελέγχων. 

  Τις μεταλλικές κατασκευές. 

  Την απόσμηση της διάταξης προεπεξεργασίας. 

33..  Φρεάτιο μερισμού της παροχής προς την βιολογική βαθμίδα και προς την διάταξη 

παράκαμψης το οποίο αποτελείται από το δομικό μέρος. 

44..  Μονάδα επιλογής μικροοργανισμών που συντίθεται κυρίως από  

  Το δομικό μέρος. 

  Τον υποβρύχιο  αναδευτήρα. 
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55..  Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας τύπου οξειδωτικής τάφρου (μία δεξαμενή) που 

συντίθεται κυρίως από : 

  Το δομικό μέρος. 

  Τους υποβρύχιους αναδευτήρες. 

  Το σύστημα αερισμού με επιφανειακούς αεριστήρες.  

  Το σύστημα μέτρησης – ρύθμισης του οξυγόνου.  

  Τις μεταλλικές κατασκευές. 

66..  Δεξαμενή τελικής καθίζησης (μία δεξαμενή) που αποτελείται από : 

  Το δομικό μέρος 

  Τον εξοπλισμό σάρωσης της ιλύος και των επιπλεόντων. 

  Τις μεταλλικές κατασκευές. 

77..  Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος (ένα Α/Σ) που αποτελείται από : 

  Το δομικό μέρος. 

  Τις αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος.  

  Την αντλία περίσσειας ιλύος. 

  Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό όλου του έργου. 

  Τον εξοπλισμό των αυτοματισμών και ελέγχων. 

  Τις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα. 

  Τις μεταλλικές κατασκευές. 

88..  Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης της ιλύος που αποτελείται από : 

  Το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης με τράπεζα πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσα. 

  Το αυτόματο συγκρότημα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη. 

  Την δοσομετρική αντλία του πολυηλεκτρολύτη. 

  Τον μεταφορικό κοχλία αφυδατωμένης ιλύος. 

  Τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

  Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του έργου. 

  Τον εξοπλισμό των αυτοματισμών και ελέγχων. 

  Τις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα. 

  Το κτίριο στέγασης του εξοπλισμού. 

  Το υπόστεγο για την αποθήκευση και φόρτωση της αφυδατωμένης ιλύος. 

99..  Τον μετρητή παροχής που αποτελείται από : 

  Το δομικό μέρος. 

  Τον δίαυλο Venturi. 
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  Τον μετρητή τύπου υπερήχων. 

1100..  Μονάδα Χλωρίωσης –Αποχλωρίωσης η οποία συντίθεται κυρίως από: 

  Την δεξαμενή επαφής των επεξεργασμένων λυμάτων και του χλωρίου. 

  Την δοσομετρική αντλία του διαλύματος χλωρίου. 

  Τον μετρητή του υπολειμματικού χλωρίου. 

  Την δεξαμενή αποθήκευσης του χλωρίου. 

  Την δοσομετρική αντλία του αποχλωριωτικού διαλύματος. 

  Την δεξαμενή προετοιμασίας του αποχλωριωτικού διαλύματος. 

  Το θυρόφραγμα παράκαμψης. 

1111..  Μονάδα μεταερισμού η οποία συντίθεται κυρίως από: 

  Την δεξαμενή. 

  Τον υποβρύχιο αεριστήρα. 

1122..  Αντλιοστάσιο στραγγιδίων το οποίο συντίθεται κυρίως από: 

  Το δομικό μέρος του αντλιοστασίου. 

  Τις αντλίες στραγγιδίων. 

  Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό όλου του έργου. 

  Τον εξοπλισμό των αυτοματισμών και ελέγχων. 

  Τις σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα. 

1133..  Έργο Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων που συντίθεται κυρίως από: 

  Το φρεάτιο φόρτισης με τον εξοπλισμό του. 

  Τον χερσαίο αγωγό μεταφοράς. 

  Τον αγωγό υποθαλάσσιας διάθεσης. 

  Τον διαχυτήρα. 

1144..  Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων (μελλοντικό έργο)  που 

συντίθεται κυρίως από: 

1155..  Έργο Αυτοματισμού και Ελέγχου όλων των διεργασιών που συντίθεται κυρίως από: 

  Τους πίνακες αυτοματισμού. 

  Την κεντρική μονάδα διαχείρισης. 

  Τα όργανα ελέγχου. 

  Το δίκτυο μεταφοράς των σημάτων. 

1166..  Έργο Ηλεκτροδότησης που συντίθεται κυρίως από: 

  Το κτιριακό έργο στέγασης της μονάδας. 
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  Τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

  Τους τοπικούς υποπίνακες. 

  Το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

  Την γεννήτρια. 

 

1177..  Τα κτίρια του έργου που είναι: 

  Το κτίριο Διοίκησης προς εξυπηρέτηση του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού. 

Στο κτίριο περιλαμβάνεται και ο ζητούμενος σταθερός και κινητός εξοπλισμός. 

  Το κτίριο στέγασης της μονάδας αφυδάτωσης.  

  Το κτίριο στέγασης του πίνακα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και στέγασης του Η/Ζ. 

  Το κτίριο χλωρίωσης. 

1188..  Διάφορα Έργα Υποδομής τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: 

  Παρακαμπτήριες διατάξεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. 

  Εσωτερική οδοποιία 

  Απορροή όμβριων και διάφορα αντιπλημμυρικά έργα. 

  Περίφραξη.  

  Εξωτερικός φωτισμός. 

  Ηλεκτρικό δίκτυο. 

  Φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

  Δίκτυο ύδρευσης 

  Δίκτυο βιομηχανικού νερού  

  Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – στραγγιδίων 

 

Η προσαγωγή των λυμάτων στο έργο γίνεται μέσω του αντλιοστασίου του κεντρικού αποχετευτικού 
δικτύου που οδηγεί τα λύματα στο φρεάτιο πιεζόθραυσης της εγκατάστασης (ανάντη της μονάδας 
προεπεξεργασίας).  

Τα λύματα από το φρεάτιο οδηγούνται στην τυποποιημένη μονάδα εσχάρωσης – εξάμμωσης. 

Στην μονάδα εσχάρωσης – εξάμμωσης τα λύματα μέσω ενός κατάλληλου συστήματος (compact) θα 
υποστούν εσχαρισμό - εξάμμωση – λιποσυλλογή.  

Από την μονάδα προεπεξεργασίας μέσω αγωγού τα λύματα οδηγούνται στον μεριστή παροχής της 
βιολογικής βαθμίδας. Εκεί πραγματοποιείται η ισοκατανομή της παροχής στην γραμμή της βιολογικής 
βαθμίδας κατά την Α Φάση ενώ υφίσταται και το φρεάτιο φόρτισης που αντιστοιχεί στην μελλοντική 
δεύτερη γραμμή της Β Φάσης.  

Από τον μεριστή παροχής τα λύματα διοχετεύονται στις δεξαμενές επιλογής και ακολούθως δια 
βαρύτητας στις οξειδωτικές τάφρους. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η παράκαμψη της μονάδας (by-pass) αυτό είναι δυνατό να γίνει με τον 
χειρισμό κατάλληλου θυροφράγματος και τη διοχέτευση της ροής στην μονάδα απολύμανσης.  

ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ





 

Σελ. 43 απ 103 

Η οξειδωτική τάφρος αποτελείται από ενιαία δεξαμενή απονιτροποίησης - αερισμού.  Η δεξαμενή 
εξοπλίζεται με σύστημα αερισμού και σύστημα ανάδευσης.  

Το ανάμικτο υγρό από την οξειδωτική τάφρο οδηγείται στην δεξαμενή καθίζησης. Στην δεξαμενή 
καθίζησης η ιλύς καθιζάνει και συλλέγεται με ξέστρο στον κώνο συλλογής.    

Η ανακυκλοφορία της ιλύος γίνεται με αντλίες που αναρροφούν από τον κώνο συλλογής της ιλύος και 
καταθλίβουν στην δεξαμενή επιλογής. Η περίσσεια ιλύς απομακρύνεται με τις αντλίες περίσσειας 
ιλύος προς την μονάδα αφυδάτωσης.  

Τα διαυγασμένα λύματα από την δεξαμενή τελικής καθίζησης διοχετεύονται στη μονάδα μέτρησης της 
παροχής.  

Ανάντη της δεξαμενής χλωρίωσης πραγματοποιείται η μέτρηση της παροχής σε κατάλληλο κανάλι 
Venturi.  

Ακολούθως το επεξεργασμένο πλέον υγρό διοχετεύεται στη μονάδα Απολύμανσης.  

Η μονάδα απολύμανσης αποτελείται από μία ορθογωνική δεξαμενή με ενδιάμεσα τοιχία ώστε να 
δημιουργούνται μαίανδροι και έτσι η ροή των λυμάτων να είναι εμβολικού τύπου. Στην δεξαμενή 
προστίθεται υποχλωριώδες νάτριο μέσω κατάλληλης δοσομετρικής αντλίας η οποία λειτουργεί 
σύμφωνα με την μετρούμενη παροχή. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η παράκαμψη της μονάδας (by-pass) αυτό είναι δυνατό να γίνει με τον 
χειρισμό κατάλληλων θυροφραγμάτων και τη διοχέτευση της ροής στο φρεάτιο εξόδου.  

Στη συνέχεια τα λύματα διοχετεύονται στη δεξαμενή μεταερισμού η οποία λειτουργεί και ως δεξαμενή 
αποχλωρίωσης. Εδώ γίνεται προσθήκη κατάλληλου αποχλωριωτικού διαλύματος. Έτσι διασφαλίζεται 
η επιτυχής απολύμανση και η εγγύηση εκροής σχετικά με το υπολειμματικό χλώριο.  

Τέλος τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο φόρτισης και ακολούθως δια βαρύτητας 
μέσω χερσαίου αγωγού μεταφοράς στον αγωγό υποθαλάσσιας διάθεσης. 

Η πλεονάζουσα ιλύς καθημερινά αφαιρείται από το σύστημα με το αντλιοστάσιο Περίσσειας Ιλύος 
προς την μονάδα Πάχυνσης - Αφυδάτωσης. Η αφυδατωμένη ιλύς απομακρύνεται με μεταφορικό 
κοχλία και φορτώνεται σε φορτηγό ή ρυμουλκούμενη καρότσα για την μεταφορά της στον χώρο 
διάθεσης.  

Όλα τα στραγγίδια του έργου συλλέγονται με δίκτυο στραγγιδίων και με αντλιοστάσιο μεταφέρονται 
για επανεπεξεργασία.  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των προς επεξεργασία λυμάτων, που βασίστηκε η διαστασιολόγης της 
μονάδας σύμφωνα με την μελέτη έργου, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα παροχών και φορτίων 
σχεδιασμού του έργου.  

Παροχές και Φορτία λυμάτων 

 Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 

 ΧΕΙΜ. ΘΕΡ. ΧΕΙΜ. ΘΕΡ. 

Ισοδύναμος πληθυσμός 350 2650 500 4000 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Ημερήσια παροχή σχεδιασμού, m3/d 215 570 250 900 

Παροχή αιχμής, m3/h 30 46 35 92 

ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ   

Βιοχημική απαίτηση οξυγόνου BOD5 
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 kg/d 20 150 30 220 

Αιωρούμενα στερεά SS 

 kg/d 30 230 50 330 

Ολικό άζωτο TN  

 kg/d 5 30 7 50 

Ολικός Φώσφορος TP 

 kg/d 1 7 2 11 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ   

Βιοχημική απαίτηση οξυγόνου BOD5 

 mg/l 93.0 263.2 120.0 244.4 

Αιωρούμενα στερεά SS 

 mg/l 139.5 403.5 200.0 366.7 

Ολικό άζωτο TN  

 mg/l 23.3 52.6 28.0 55.6 

Ολικός Φώσφορος TP 

 mg/l 4.7 12.3 8.0 12.2 

Θεωρείται ότι η μέση θερμοκρασία των λυμάτων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι 14 οC, ενώ κατά 
τη διάρκεια του θέρους είναι 22 οC. 

Η συγκέντρωση των ολικών κολοβακτηριδίων στην είσοδο αναμένεται να είναι : 50 x106 TC/ 100 ml 

Οι συγκεντρώσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε απαιτήσεις 
των ΑΕΠΟ και της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Με βάση τις αποφάσεις εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται 
κατά την απόρριψη των εκροών στ ον αποδέκτη σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
συνήθως είναι οι ακόλουθοι:  

 

Η ιλύς θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη μετά την βιολογική επεξεργασία με ταχύτητα κατανάλωσης 
οξυγόνου (Oxygen uptake rate, OUR) μικρότερη από 5gO2/KgSS*hr, ενώ μετά την πάχυνση και την 
αφυδάτωση θα έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από 20%. 

Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 50dBA.  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Πειραιάς    11-03-2020 

 
 

Αναστασία Σαμουρκασίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 2, 

185 31, Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 213.160.1662 

Fax: 213.160.1671 

Υπηρεσία: “ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ 
ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020” 

 Διάρκεια: Δώδεκα (12) Μήνες 
 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  –  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

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

H συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση της εργασίας ετήσιας επιστημονικής παρακολούθησης, 
συντήρησης και ελέγχου λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού στο Καψάλι του Δήμου Κυθήρων. 
Παρακάτω τίθενται οι προδιαγραφές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από τον ανάδοχο, σε 
συνεργασία με το υπεύθυνο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσία (εργασίας), σχετικά με το 
είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών: 

1. Αντικείμενο της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δωδεκάμηνη επιστημονική παρακολούθηση, έλεγχος ορθής 
λειτουργίας και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του κεντρικού 
αντλιοστασίου τροφοδοσίας (ΚΑΣ) Καψαλίου Δήμου Κυθήρων. Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης 
είναι η σωστή λειτουργία, συντήρηση και επιστημονική παρακολούθηση των ανωτέρω 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευής των υπόψη 
εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους, η 
υγιεινολογική παρακολούθηση της εγκατάστασης, η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του 
εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών, ο επί τόπου έλεγχος των εργασιών 
καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, η λήψη δειγμάτων και αναλύσεων στην 
μονάδα και τις υπομονάδες της εγκατάστασης, η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, σε σχετικά 
θέματα, ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών τεχνικών προβλημάτων και έγγραφη ενημέρωση του Δήμου 
προς αποφυγήν αυτών. 

Αναλυτικά, αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

 Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του κεντρικού αντλιοστασίου 

τροφοδοσίας (ΚΑΣ) Καψαλίου Κυθήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη 

κατασκευής των υπόψη εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η από τους ισχύοντες για το 

υπόψη έργο κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους, ποιότητα εκροής με τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις.  

 Η υγιεινολογική παρακολούθηση της εγκατάστασης που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων, θα καθορίζει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις λειτουργίας της εγκατάστασης με σκοπό 

την εύρυθμη λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  
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 Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών 

συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να εκτελεστούν επί τόπου, 

με απλά μέσα και ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών τεχνικών προβλημάτων.  

 Ο επί τόπου έλεγχος των εργασιών καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, ώστε 

να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.  

 Ο επί τόπου έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αφυδάτωσης, που περιλαμβάνει την επιλογή 

του καταλληλότερου πολυηλεκτρολύτη και τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων λειτουργίας, ώστε 

να μεγιστοποιείται η απόδοση της αφυδάτωσης δίχως να γίνεται κατασπατάληση χημικών, 

ενέργειας και νερού.  

 Η αρχειοθέτηση και η στατιστική επεξεργασία όλων των εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και 

όλων των αναλύσεων πεδίου και η επιστημονική καθοδήγηση όλου του προσωπικού του φορέα.  

 Η τήρηση στην εγκατάσταση θεωρημένων βιβλίων που θα διατεθούν από την 

διευθύνουσα/επιβλέπουσα υπηρεσία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των αρχείων των 

εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των συντηρήσεων που υλοποιούνται, των βλαβών που 

παρουσιάζονται, των παραγόμενων ποσοτήτων παραπροϊόντων και των αναλωσίμων και ισχύος 

που καταναλώνονται.  

 Η κατάστρωση προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων στην μονάδα, προκειμένου να 

παρατηρείται η ποιότητα των εκροών σε συνάρτηση με αυτή των εισροών σε όλες τις υπομονάδες 

της εγκατάστασης, όπου ελέγχονται οι σχετικές παράμετροι αναλόγως του είδους των 

υπομονάδων.  

 Η διενέργεια όλων των δειγματοληψιών και αναλύσεων που απαιτούνται για την αποδοτική 

λειτουργία της εγκατάστασης.  

 Ο έλεγχος, η ρύθμιση, ο χειρισμός του εξοπλισμού για την εν γένει εύρυθμη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

 Ο έγκαιρος προγραμματισμός των παραγγελιών για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χημικά, 

ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποδοτικά.  

 Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε ότι αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης 

αλλά και σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων.  

 Η υποβολή αναλυτικού προγράμματος συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης.  

 Η υποβολή αναλυτικής τεχνικής έκθεσης, στην οποία θα καταγράφεται η παρούσα κατάσταση και 

θα περιλαμβάνει επιπλέον προτάσεις βελτιστοποίησης και επίλυσης τυχόν προβλημάτων της 

συγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και του Α/Σ τροφοδοσίας. 

 .Ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των απορριπτόμενων βοθρολυμάτων στην 

εγκατάσταση (όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές εγκαταστάσεις), ώστε να αποφεύγεται αφενός η 

υπερφόρτιση και αφετέρου η εισροή ακατάλληλων δειγμάτων στην εγκατάσταση, που μπορεί να 

δημιουργήσουν σημαντική και εκτεταμένη υποβάθμιση της ποιότητας εκροής της εγκατάστασης.  
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 Ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του προβλήματος του 

Bulking (διόγκωση) που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας εκροής της 

εγκατάστασης, διαφυγή στερεών και τη μείωση της απόδοσης οξυγόνωσης των λυμάτων.  

 Η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, σε θέματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.  

 Η συνεχής τηλεματική παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών των εγκαταστάσεων και η 

παροχή συμβουλών ή η κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας του Δήμου, για την 

αντιμετώπιση ενδεχομένων έκτακτων καταστάσεων που εντοπίζονται, ακόμη και τις μη εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει με ακρίβεια 
όλα τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καψαλίου και της 
επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. 

2. Προδιαγραφές – Ισχύουσα νομοθεσία 

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις αποφάσεις και τους όρους που έχουν τεθεί από 
τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (π.χ. Φ.Ε.Κ.192/τ.β’/14-03-1997, Φ.Ε.Κ.641/τ.β’/07-08-1991), τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των οδηγιών της Ε.Ε. (Ε.Ο.Κ.271/91, Ε.Ο.Κ.689/91, 
Ε.Ο.Κ.3/94, Απόφ. Ε.Ο.Κ.904/94, Οδηγία 98/15/ΕΕ κ.λπ.) όπως ισχύουν σήμερα. 

Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων 
νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ. απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – Α.Ε.Π.Ο.), ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για κάθε εξέλιξη στο χώρο της Ελληνικής 
και Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. 

Η λειτουργία της Ε.Ε.Λ. πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε να τηρούνται πλήρως οι Α.Ε.Π.Ο., (ακόμα 
και αν δεν έχουν προλάβει να ανανεωθούν) οπότε η λειτουργία θα θεωρείται «ορθή». «Εύρυθμη» 
λειτουργία είναι η ορθή λειτουργία της Ε.Ε.Λ., η οποία ελαχιστοποιεί τα κόστη λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευών. 

Στόχος και υποχρέωση του αναδόχου, λοιπόν, είναι η εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Καψαλίου. 

3. Εκτέλεση των εργασιών 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται σε 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και με σχετική εμπειρία που απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες της ανωτέρω 
εγκατάστασης. 

Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας και οι οδηγίες για την 
εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες της 
σύμβασης. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 

3.1. Ο έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας όλων των μονάδων των 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, την τεχνική έκθεση - 
προδιαγραφές, τις Α.Ε.Π.Ο. και την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.2. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, που 
θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος στο χημικό εργαστήριο της μονάδας καθώς και των επιβεβαιωτικών ή 
εξειδικευμένων που απαιτούνται από τη νομοθεσία από διαπιστευμένα εργαστήρια με δαπάνες του 
Δήμου που θα κοινοποιεί ο Δήμος στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα καθορίζει όλες τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Για κάθε τέτοια ρύθμιση θα ενημερώνεται η διευθύνουσα του έργου υπηρεσία. 
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3.3. Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων που 
μπορεί να εκτελεστεί επί τόπου. 

3.4. Η συντήρηση όλου του εξοπλισμού της εγκατάστασης. 

3.5. Οι εργασίες καθαρισμού όλων των επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης.  

3.6. Η λειτουργία του συστήματος αφυδάτωσης της εγκατάστασης. 

3.7. Η λειτουργία της διάταξης απολύμανσης του τελικού υγρού προϊόντος. 

3.8. Η καταγραφή όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. 

3.9. Η επικοινωνία και ενημέρωση της επίβλεψης της σύμβασης σε μηνιαία βάση αλλά και εκτάκτως 
αν συντρέχει λόγος για τα συμβάντα, πορεία των εργασιών, σφάλματα, προγραμματισμό παραγγελιών 
υλικών και μηχανημάτων κλπ. 

3.10. Τήρηση των βιβλίων των αρχείων των εγκαταστάσεων. 

3.11. Η διενέργεια δειγματοληψιών για λογαριασμό του Δήμου.  

3.12. Η παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών με στόχο την παροχή συμβουλών και 
την κινητοποίηση του προσωπικού για αντιμετώπιση ή και πρόληψη εκτάκτων καταστάσεων και 
βλαβών.  

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να απαγορέψει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου, μηχανήματος ή 
προσώπου που κρίνει ακατάλληλο ή ότι δεν παρέχει ασφάλεια στις εγκαταστάσεις, εργασίες 
και εργατοτεχνικό προσωπικό. 

4. Προσωπικό εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών, που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει με την υποβολή της 
προσφοράς του. Το προσωπικό που θα οριστεί από τον ανάδοχο θα είναι το απαιτούμενο, ώστε να 
τηρούνται οι όροι των συμβατικών τευχών (Σ.Υ., τεύχος τεχνικών δεδομένων κ.λπ.). Ο ανάδοχος 
διατηρεί το δικαίωμα να συνεργασθεί με περισσότερους του ενός εφόσον έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα, μετά από σχετική ενημέρωση του Δήμου και της επίβλεψης της σύμβασης. Τεκμαίρεται ότι 
η Επίβλεψη αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της 
νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο με την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρ. 11, άρθρο 221 του Ν. 
4412/16), σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση 
θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Εργοδότης και η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και 
τήρησης των όρων της Σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

1. Ένας (1) χημικός μηχανικός ή χημικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή πολιτικός μηχανικός 
κατάλληλης κατεύθυνσης (π.χ. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος) ή άλλος μηχανικός με 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε πεδίο σχετικό με τον τομέα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με 
τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας συνολικά σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων. Ο ανωτέρω μηχανικός ή χημικός θα είναι ο συντονιστής της υπηρεσίας επιστημονικής 
παρακολούθησης και ο υπεύθυνος των εγκαταστάσεων για τον ανάδοχο. 

2. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή τεχνολογικής 
εκπαίδευσης (ΤΕ) με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

3. Ένας (1) Τεχνίτης - συντηρητής, γενικών καθηκόντων με εμπειρία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, ή 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού κτλ. 
Ο ανωτέρω Τεχνίτης - συντηρητής θα εκτελεί καθημερινή (πενθήμερη) οκτάωρη εργασία για τη 
λειτουργία, καθαρισμό, παρακολούθηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Μαζί με το 
υπόλοιπο προσωπικό θα εκτελεί εργασίες επιτήρησης, επιθεώρησης, καθαριότητας, φύλαξης 
επισκευών συντηρήσεων, βαψίματος κ.λπ. Το προσωπικό αυτό δύναται να έχει διάφορα προσόντα 
και συμβάσεις (πχ. εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, περισσότερες του ενός 
συμβάσεις/αρμοδιότητες κ.λπ.). Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό και την ορθή και 
ασφαλή απασχόληση του σύμφωνα με την κείμενη εργατική τεχνική νομοθεσία κ.λπ.  

Η ομάδα εργασίας – προσωπικό του αναδόχου θα είναι σε ετοιμότητα και  σε άμεση 
διαθεσιμότητα για αντιμετώπιση κάθε έκτακτου προβλήματος, ή  λειτουργικών ανωμαλιών αλλά 
και σε περιπτώσεις σημαντικών βλαβών, εκτάκτων συντηρήσεων και σύνθετων επισκευών του 
εξοπλισμού για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών 
και αργιών) και θα επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του αναδόχου, για την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ενημερώνοντας σχετικά την επίβλεψη της υπηρεσίας. 

Το παραπάνω επιστημονικό προσωπικό θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά, καθώς και οι 
σχέσεις εργασίας με το διαγωνιζόμενο.  

Ο συντονιστής θα επισκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα την εγκατάσταση, θα έχει 
συνεχή και πλήρη εικόνα για όλες τις υπομονάδες της εγκατάστασης, θα κατευθύνει και θα 
εκπαιδεύει την ομάδα εργασίας ενώ θα καθορίζει και τη μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται για την 
αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Επιπλέον, θα έχει και την επιστημονική 
ευθύνη αντιμετώπισης όλων των πιθανών λειτουργικών προβλημάτων που θα προκύπτουν, χωρίς 
υπαιτιότητα του Δήμου. Ο επιστημονικός υπεύθυνος μαζί με τον προϊστάμενο της τεχνικής 
υπηρεσίας του δήμου θα ενημερώνει την βάση δεδομένων παρακολούθησης λειτουργίας της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων με τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της ΕΕΛ, πληροφορίες για τον τρόπο 
διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και της ιλύος και για τους περιβαλλοντικούς όρους 
της εγκατάστασης και οποιασδήποτε άλλης απαίτησης της νομοθεσίας για αποστολή πληροφόρησης 
σε αρχές.  

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός θα επισκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα την 
εγκατάσταση, θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική και έκτακτη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού 
της εγκατάστασης καθώς και για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών και των αναλωσίμων. Επίσης 
θα καταρτίσει ως υπεύθυνος του αναδόχου αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης της ΕΕΛ και του ΚΑΣ, 
το οποίο θα υποβάλει στην επίβλεψη για έγκριση.  

Την ανάγκη επίβλεψης της εγκατάστασης τα Σάββατα και τις Κυριακές καλύπτουν εναλλάξ με όποιο 
τρόπο συμφωνήσουν μεταξύ τους το ανωτέρω προσωπικό. 

Οι δαπάνες για τις αμοιβές, τις ασφαλίσεις, τις μετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα του παραπάνω 
προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τους υπεύθυνους λειτουργίας της εγκατάστασης πρέπει να απασχολούν τα ακόλουθα:  

 Η υψηλή απόδοση της εγκατάστασης 

 Το χαμηλό κόστος λειτουργίας  

 Η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων 

5. Πρόγραμμα εργασιών 

Με την έναρξη της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει όλο τον εξοπλισμό 
των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό, οικοδομικό) με ή χωρίς την 
παρουσία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μετά από έγγραφη συνεννόηση. Εντός τριάντα (30) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγράφως αναφορά για τις 
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εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Καψαλίου και του ΚΑΣ. Στην αναφορά θα περιέχονται 
αναλυτικά όλα τα προβλήματα του εξοπλισμού και της εγκατάστασης. 

Στη συνέχεια και εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλλει 
τακτικό, αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του 
εξοπλισμού, το οποίο, μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα πρέπει να τηρεί. Πιθανές 
αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό επιτρέπονται μόνο μετά από επανεξέταση των δεδομένων και 
σύμφωνη γνώμη ή και επιθυμία της επίβλεψης. 

6. Εργασίες καθημερινού ελέγχου και συντήρησης 

Ο ανάδοχος, με την βοήθεια του ανωτέρω προσωπικού, εξασφαλίζει την εύρυθμη, ορθή, 
απρόσκοπτη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. Οι εργασίες αυτές θα είναι σύμφωνες με τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

6.1. Ο ανάδοχος οφείλει, σε όλη την εγκατάσταση και τους εξοπλισμούς/μηχανισμούς αυτής να 
εκτελεί καθημερινούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, μετρήσεις, απαιτούμενες ρυθμίσεις για 
την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων όπως: 

- Του συστήματος μεταβολής τροφοδοτούμενης ποσότητας, βιολογικού φορτίου (π.χ. ρύθμιση 
αναλόγως της λειτουργίας των αεριστήρων και της παροχής ανακυκλοφορούσας ιλύος). 

- Τον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος απολύμανσης μέσω της αυτόματης δοσομετρικής 
αντλίας υποχλωριώδους νατρίου, τη ρύθμισή του και την πλήρωση των δοχείων χλωρίου. 

- Του συστήματος μεταοξυγόνωσης της εξερχόμενης παροχής (π.χ. ρύθμιση αναλόγως της 
λειτουργίας του υποβρύχιου αεριστήρα). 

6.2. Ο ανάδοχος ελέγχει τη λειτουργία των επιμέρους και συνολικών ηλεκτρικών τροφοδοσιών, 
κινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων και μεριμνά τουλάχιστον για τις εξής ηλεκτρολογικές 
εργασίες σε μηνιαία βάση: 

6.2.1. Έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των αυτοματισμών και οργάνων της Ε.Ε.Λ. 
και ΚΑΣ.  

6.2.2. Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. 

6.2.3. Έλεγχοι για τη συντήρηση, μέτρηση και έλεγχο λειτουργίας των επιμέρους και συνολικών 
ηλεκτρικών τροφοδοσιών, των κινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων, των υφιστάμενων 
ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και ηλεκτρο-υδραυλικού εξοπλισμού, του 
βοηθητικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονοπολικοί, θερμομαγνητικοί, διακόπτες, βοηθητικά, 
μικρορελέ, τροφοδοτικά, τύπου, switching, μετασχηματιστές, κλέμμενς και λοιπός εξοπλισμός), 
συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων διασύνδεσης των επιμέρους και του συνολικού εξοπλισμού 
(ηλεκτρολογικά αισθητήρια κλπ.). 

6.3. Συντήρηση και καθαρισμός εγκαταστάσεων εργαστηρίου και κτηρίου διοίκησης.  

6.4. Των αντλιοστασίων, φρεατίων, δεξαμενών των Ε.Ε.Λ.: 

6.4.1. Πλύση φρεατίων, αφαίρεση επιπλεόντων και καθαρισμός εσχαρών. 

6.4.2. Έλεγχος στυπιοθλιπτών,  λίπανση αντλητικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  

6.4.3. Έλεγχος τριβέων στην υπερθέρμανση. 

6.4.4. Συντήρηση αντλιών (ζυγοστάθμιση, κόμπλερ).  

6.4.5. Έλεγχος απόδοσης κινητήρων. 

6.4.6. Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού στάθμης, ανώτατης στάθμης και καθαρισμός οργάνων.  

6.4.7. Έλεγχος τήρησης των εναλλαγών των εφεδρικών αντλιών. 
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6.4.8. Λίπανση συστημάτων περιστροφής, έλεγχος ηλεκτρομειωτήρων, διατάξεων κύλισης 
(γρανάζια ρουλμάν, καδένες κ.λπ.) και στήριξης. 

6.4.9. Ανά οκτάωρο, οπτικοακουστικός έλεγχος, των κινητήρων και όλων των 
μηχανολογικών και μηχανικών συστημάτων τους καθώς και του περιεχομένου και των 
σταθμών όλων των δεξαμενών, φρεατίων και αντλιοστασίων. 

6.4.10. Έλεγχος των δικλείδων και των λοιπών εξαρτημάτων δικτύου.  

6.5. Στις διατάξεις εσχάρωσης: 

6.5.1. Καθημερινός καθαρισμός, πλύσιμο με πίεση των εσχαρών.  

6.5.2. Καθαρισμός συστήματος απαγωγής εσχαρισμάτων και κάδων συλλογής τους.  

6.5.3. Συντήρηση και λίπανση του μηχανισμών κίνησης. 

6.6. Στους εξαμμωτές και απολιπωτές και το θάλαμο εισόδου:  

6.6.1. καθημερινός έλεγχος λειτουργίας . 

6.6.2. καθαρισμός συστημάτων μεταφοράς και απόρριψης άμμου. 

6.6.3. συντήρηση και λίπανση του μηχανισμών κίνησης. 

6.7. Τουλάχιστον εβδομαδιαία αφαίρεση περίσσειας ιλύος, καθαρισμός φρεατίων, καναλιών, 
θυρίδων και υπερχειλιστών. 

6.8. Στις καθιζήσεις: 

6.8.1. καθαρισμός – πλύση με νερό υπό πίεση των διαφραγμάτων, υπερχειλιστών, μηχανισμού 
συλλογής επιπλεόντων. 

6.8.2. Λίπανση του συστήματος περιστροφής, έλεγχος ηλεκτρομειωτήρα και διατάξεων κύλισης 
(τροχοί, γρανάζια, ρουλεμάν, καδένες κλπ). 

6.9. Στη δεξαμενή αερισμού:  

6.9.1. Έλεγχος αεριστήρων. 

6.9.2. Έλεγχος συστημάτων έδρασης τροφοδοσίας, απομάκρυνσης αέρα κ.λπ.  

6.9.3. Λίπανση κινητήρων. 

6.9.4. Παρακολούθηση της εναλλαγής λειτουργίας των αεριστήρων.  

6.9.5. Καθαρισμός- πλύση καναλιών, θυρίδων με νερό υπό πίεση.  

6.10. Στη μονάδα αφυδάτωσης: 

6.10.1. Παρασκευή και προσθήκη πολυηλεκτρολυτών για την απόρριψη της περίσσειας ιλύος.  

6.10.2. Έλεγχος έκπλυσης της πρέσας. 

6.10.3. Έλεγχος αποθεματικού πολυηλεκτρολύτη και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών για τη 
σωστή αναλογία. 

6.10.4. Έλεγχος της παροχής αντλιών της παχυμένης ιλύος. 

6.10.5. Έλεγχος και καθαρισμός των καναλιών όδευσης των στραγγισμάτων της πρέσας και των 
αγωγών τροφοδοσίας της παχυμένης ιλύος και του πολυηλεκτρολύτη. 

6.11. Αυτοματισμός: 

6.11.1. Έλεγχος συστήματος καταγραφής ροής (παροχής) και καθαρισμός αισθητηρίου.  

6.11.2. Έλεγχος συστήματος καταγραφής οξυγόνου και συγκέντρωσης ιλύος και καθαρισμός 
αισθητηρίου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως σε κατάλληλο ημερολόγιο εργασιών 
συντήρησης τη διευθύνουσα υπηρεσία για οποιεσδήποτε εργασίες πραγματοποιεί. 
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7. Εργασίες καθαρισμού  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και των 
χώρων της Ε.Ε.Λ. και του ΚΑΣ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

8.1. Απαγωγή αφρών και λοιπών επιπλεόντων συστατικών από τα έργα εισόδου. 

8.2. Παρακολούθηση του εξαμμωτή για την εξαγωγή της άμμου. Καθαρισμός με νερό υπό πίεση και 
αν χρειάζεται και των καναλιών που τίθεται εκτός λειτουργίας. 

8.3. Ψεκασμός υπό πίεση, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, των κάδων συλλογής των 
εσχαρισμάτων και άμμου για την απομάκρυνση τυχόν αποσυντιθέμενων οργανικών ουσιών. 

8.4. Καθαρισμός με νερό υπό πίεση των οργάνων μέτρησης. 

8.5. Καθαρισμός των αφρών των καναλιών, των φρεατίων, των καθιζήσεων. 
Καθαρισμός των θυροφραγμάτων και υπερχειλιστών τροφοδοσίας για την εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας τους. 

8.6. Καθαρισμός βανών και αντεπίστροφων βαλβίδων και γρασσάρισμα κοχλιών. 

8.7. Οι εργασίες καθαρισμού εσωτερικά όλων των κτιρίων. 

8.8. Καθαρισμός του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος, πριν και μετά 
την αποκομιδή της λυματολάσπης προς τελική διάθεση/επεξεργασία. 

8.9. Καθαρισμός περιμετρικά των εγκαταστάσεων από χόρτα, σκουπίδια κ.λπ. ώστε ο χώρος 
εργασίας να εμφανίζει πολιτισμένη εικόνα σε όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Θα ληφθεί μέριμνα προληπτικού προγράμματος μυοκτονιών σε συνεργασία με τον Δήμο. 

8. Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στην 
εγκατάσταση ώστε καταρχήν να τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της παρούσης, να ελέγχει και να συντηρεί όλα τα επί μέρους λειτουργικά συστήματα, 
βάσει των οδηγιών συντήρησης του κάθε, επιμέρους κατασκευαστή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
άρτια λειτουργία της εγκατάστασης.  Ο υπεύθυνος λειτουργίας της εγκατάστασης για την καθημερινή 
παρακολούθηση και έλεγχο της εγκατάστασης οφείλει να χρησιμοποιεί:  

 Οπτικές / αισθητικές ενδείξεις.  

 Αναλυτικές ενδείξεις.  

Οπτικές / Αισθητικές ενδείξεις  

Οι παρακάτω αισθητικές πληροφορίες μπορεί να χρησιμεύσουν στην διαπίστωση της λειτουργικής 
κατάστασης της μονάδας.  

1. Οσμή  6. Φυσαλίδες  

2. Χρώμα  7. Επιπλέοντα υλικά 

3. Αφροί 8. Συσσώρευση στερεών  

4. Ανάπτυξη φυκιών 9. Ροή ρευστών 

5. Θολότητα  

Αναλυτικές ενδείξεις 

Σε αντίθεση με τον ηλεκτρο/μηχανολογικό εξοπλισμό δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτομερείς 
οδηγίες για τις πολύπλοκες βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων. 
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Οι υπεύθυνοι λειτουργίας της μονάδας πρέπει να χειρίζονται τα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάτω από διαφορετικές συνθήκες.    

Οι αναλυτικές ενδείξεις είναι σημαντικές γιατί αποτελούν τα πρώτα εργαλεία του υπεύθυνου μιας 
εγκατάστασης για τον έλεγχο της και τον υπολογισμό άλλων χρήσιμων λειτουργικών παραμέτρων. 

Οι αναλυτικές ενδείξεις είναι η μέτρηση ή παρακολούθηση των ακόλουθων μεγεθών: 

1. Το διαλυμένο οξυγόνο DO 

2. BOD5 και COD 

3. pΗ 

4. Θερμοκρασία  

5. Λάδια και λίπη 

6. Θρεπτικά 

7. Συγκέντρωση λάσπης  

8. Μέτρηση του όγκου της λάσπης (τεστ καθίζησης 30min) 

9. SS και VSS 

Οργάνωση Παρακολούθησης της Εγκατάστασης  

Για την οργάνωση της παρακολούθησης πρέπει να αναπτυχθεί από τον ανάδοχο ένα σύστημα 
συλλογής λειτουργικών δεδομένων και δαπανών, το οποίο θα επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά και 
συγκεντρωτικά, μέσω αναφορών θα δίνει την εικόνα της εγκατάστασης. Το σύστημα αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει:  

1. Διεξαγωγή των απαραίτητων χημικών αναλύσεων 

2. Μετρήσεις των παροχών των ρευστών στην εγκατάσταση 

3. Κατάστρωση ισοζυγίων μαζών και αποδόσεων για την απομάκρυνση BOD, N και στερεών όλης 

της εγκατάστασης.  

4. Συλλογή των στοιχείων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του πολυηλεκτρολύτη και των 

άλλων χρησιμοποιουμένων χημικών.  

5. Κατάστρωση μηνιαίας αναφοράς που θα παρουσιάζει :  

- Παροχή και φορτία στην είσοδο της εγκατάστασης 

- Αποδόσεις όλης της μονάδας και του αερόβιου σταδίου με στοιχεία όπως :  

 Κατανάλωση kWh/kg BOD 

 Ηλικία λάσπης, Θc 

 Φόρτιση F/M  

 Παροχή περίσσειας και ανακυκλοφορίας 

 Στερεά δεξαμενών 

- Την πλήρη εικόνα της μονάδας καθίζησης  

- Τα λειτουργικά στοιχεία της αφυδάτωσης  
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Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα κατάλληλο πρόγραμμα υπολογιστή (spreadsheet), 
ώστε να μπορούν να γίνονται εύκολα οι υπολογισμοί, να έχει την δυνατότητα επέκτασης σε 
μελλοντικές μετρήσεις και να εκδίδει στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα.  

Το σύστημα θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να :  

 Παρακολουθείται διαχρονικά η εξέλιξη του φορτίου της μονάδας και να προγραμματίζονται 

σωστά οι οποίες εργασίες.  

 Ελέγχεται η απόδοση της μονάδας η των τμημάτων αυτής.  

 Διαπιστώνονται οι διεργασίες που απαιτούν βελτίωση. 

 Παρακολουθείται η συμπεριφορά κρίσιμων διεργασιών. 

 Εκδίδονται αναφορές κόστους λειτουργίας.  

Ανάλυση του Συστήματος   

 Απαραίτητες Χημικές αναλύσεις    

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται οι χημικές αναλύσεις, οι μετρήσεις, τα μετρούμενα 
μεγέθη καθώς και η συχνότητα που ελέγχονται ενδεικτικά, αφού ο υπεύθυνος λειτουργίας της 
εγκατάστασης θα κάνει την επιλογή ανάλογα με την πορεία της μονάδας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1: Παράμετροι που θα ελέγχονται στα ανεπεξέργαστα/ επεξεργασμένα λύματα και στις επιμέρους 
μονάδες της εγκατάστασης 

Παράμετροι ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚ.ΙΛΥΟΣ ΑΠΟΜ. ΙΛΥΟΣ 

ΤSS 2 φορές / μήνα 2 φορές / μήνα 2 φορές / μήνα 2 φορές / μήνα 2 φορές / μήνα 

M.L.S.S   1φορά/εβδομάδα   

M.L.V.S.S   1φορά/εβδομάδα   

SVI 2 φορές /μήνα 2 φορές /μήνα 1 φορά /εβδομάδα   

S.O.U.R.   1φορά/μήνα   

COD 1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

BOD5 1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

N-NH3 1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

Ν-ΝΟ3 1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

Ν-ΝΗ4 1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

Ν-ολικό 1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

Ρ-ολικό  1 φορά/μήνα 1 φορά/μήνα    

pH Ημερήσια Ημερήσια    

T Ημερήσια Ημερήσια    

D.O. Ημερήσια Ημερήσια    

 

 Μετρήσεις Παροχών  

Η εγκατάσταση διαθέτει μετρητή παροχής πριν από την απολύμανση στην έξοδο, συνεπώς υπάρχει 
δυνατότητα μέτρησης της εισερχόμενης παροχής στο σύστημα.  

 Κατάστρωση Ισοζυγίων 

Γίνεται πρώτα η εκτίμηση των παροχών (m3/day) των ρευστών της εγκατάστασης, δηλαδή της 
εισερχόμενης παροχής, της περίσσειας λάσπης, της ανακυκλοφορίας λάσπης, της τροφοδοσίας της 
αφυδάτωσης και της αφυδάτωσης λάσπης.  
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Η εκτίμηση του φορτίου των αποβλήτων στην είσοδο της εγκατάστασης, στην μονάδα 
προεπεξεργασίας, στην δεξαμενή αερισμού, στην δεξαμενή καθίζησης και στην έξοδο (kg BOD ή COD ή 
SS ανά ημέρα) γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις παροχές με την συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου.  

 Συλλογή στοιχείων κατανάλωσης  

Προκειμένου να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την απόδοση της εγκατάστασης θα πρέπει να 
υπολογίζονται κάποια λειτουργικά μεγέθη, όπως Θc, F/M, R, kWh/kg BOD στο βιολογικό στάδιο και οι 
αποδόσεις της εγκατάστασης και των επιμέρους μονάδων.  

Επίσης θα πρέπει να γίνεται συστηματική καταγραφή των καταναλισκόμενων χημικών από τις 
εισερχόμενες ποσότητες , καθώς επίσης και της χρήσης νερού.  

Καλό είναι να τοποθετηθεί μετρητής παροχής στην γραμμή τροφοδοσίας της ΕΕΛ. 

9. Δειγματοληψίες - Αναλύσεις 

Κάθε μήνα απαιτείται η λήψη δειγμάτων και η ανάλυσή τους στο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των πρότυπων μεθόδων. Για όσες αναλύσεις δεν υπάρχει δυνατότητα επιτόπου 
πραγματοποίησης ή για επιβεβαιωτικές αναλύσεις ο Δήμος βαρύνεται με τα έξοδα αναλώσιμων, 
μεταφοράς και ανάλυσης των δειγμάτων από την Ε.Ε.Λ. σε διαπιστευμένο εργαστήριο. 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται από την είσοδο των λυμάτων (προεπεξεργασία), τη δεξαμενή αερισμού, 
την έξοδο, το τελικό υγρό προς διάθεση, τη λυματολάσπη, την αφυδατωμένη λάσπη και όπου αλλού 
ζητήσει ο Δήμος ή η Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Οι ελεγχόμενες παράμετροι που θα 
αναλύονται από τον ανάδοχο, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα είναι όπως 
αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα 1.  

Οι δειγματοληψίες θα είναι:   

- τακτικές δειγματοληψίες  

- έκτακτες δειγματοληψίες ελέγχου σε διάφορες φάσεις λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας, σε 
περιπτώσεις βλαβών ή εμφάνισης άλλων προβλημάτων.   

Τονίζεται ότι όλες οι δειγματοληψίες θα διενεργούνται από τον υπεύθυνο της ομάδας έργου ώστε τα 
δείγματα να αποστέλλονται στο εργαστήριο συντηρημένα και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με όσα 
καθορίζουν οι κανόνες δειγματοληψίας για την ανάλυση κάθε εξεταζόμενης παραμέτρου, κατά τρόπο 
ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων – εξετάσεων να έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. Κάθε 
φιάλη με δείγμα αριθμείται, ονοματίζεται και περιβάλλεται με πλαστική συσκευασία.  

 Οποιαδήποτε αλλαγή, γεγονός, ή παρατήρηση που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δειγματοληψία 

αναφέρεται από τον δειγματολήπτη. 

• Ο δειγματολήπτης συμπληρώνει δύο αντίγραφα του εντύπου αποστολής δειγμάτων. 

Τα δείγματα που πρόκειται να αναλυθούν από εξωτερικά εργαστήρια θα παραδίδονται στα γραφεία 
του Δήμου μετά από συνεννόηση. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιπλέον δειγματοληψία και ανάλυση, 
οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη επιτροπή ελέγχου για την πραγματοποίηση της 
δειγματοληψίας και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Σημειώνεται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωμα, εάν το θελήσει, να παίρνει δείγματα και να διεξάγει 
ελέγχους σε δικό του εργαστήριο για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος, 
κάθε μήνα θα υποβάλλει στην Επίβλεψη τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ο Εργοδότης ή η Επίβλεψη 
θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο Εργαστήριο και στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγονται 
από τον Ανάδοχο. 

Μέθοδοι Δειγματοληψίας   

Το αποτέλεσμα κάθε αναλυτικής μεθόδου, είναι τόσο αξιόπιστο όσο η ποιότητα του δείγματος πάνω 
στο οποίο εφαρμόστηκε η μέθοδος.  
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- Συσκευές δειγματοληψίας:  

• Ο τύπος και το υλικό των δοχείων δειγματοληψίας θα πρέπει να επιλέγεται σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά του συλλεγόμενου υγρού και τις προς ανάλυση παραμέτρους.  

• Τα δοχεία θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να καθαρίζονται με ευκολία.  

• Τα συνήθη υλικά είναι πλαστικό (πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο) και γυαλί.  

• Κατά τη λήψη δειγμάτων το δοχείο θα πρέπει να τροφοδοτείται μια φορά με λύμα, στη συνέχεια να 
απορρίπτεται το περιεχόμενο και να επανατροφοδοτείται με δείγμα.  

• Κάθε σημείο δειγματοληψίας θα πρέπει να έχει το δικό του σκεύος δειγματοληψίας.  

Τύποι Δειγμάτων  

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τις παραμέτρους, την απαιτούμενη συχνότητα και το σκοπό 
της ανάλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας:  

- Στιγμιαίο δείγμα:  

Το προς ανάλυση υλικό συλλέγεται σε μια ορισμένη χρονική στιγμή απεικονίζει την απόδοση μόνο 
κατά τη συγκεκριμένη στιγμή της δειγματοληψίας. Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται κατά τις ώρες 
που επικρατούν συνθήκες αντιπροσωπευτικές για το συγκεκριμένο στάδιο επεξεργασίας.  

- Σύνθετο δείγμα:  

Αποτελείται από έναν αριθμό δειγμάτων ορισμένου όγκου, τα οποία έχουν συλλεχθεί σε τακτικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, 8-ώρου, 12-ώρου ή 24-ώρου. Τα δείγματα 
συλλέγονται στο ίδιο δοχείο και η ανάλυση του σύνθετου αυτού δείγματος, αντιπροσωπεύει τη μέση 
σύσταση σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, ή αναλογικά της παροχής. Αυτός ο τύπος δείγματος 
προτιμάται όταν δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην παροχή. Η συλλογή γίνεται κατά 
προτίμηση με τη χρήση αυτόματων δειγματοληπτών. Με την ανάλυση σύνθετων δειγμάτων από τα 
διάφορα στάδια της επεξεργασίας, μπορεί να υπολογιστεί η μέση απόδοση επεξεργασίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συλλογής. 

Συντήρηση Δειγμάτων:  

• Μετά τη συλλογή του δείγματος, η σύστασή του θα πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτη έως ότου 
πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις.  

• Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση ανάλυση, τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί θα πρέπει να συντηρηθούν 
κατάλληλα, ώστε οποιαδήποτε βιολογική δραστηριότητα (όπως η μικροβιακή αναπνοή), χημική 
δραστηριότητα (όπως μεταβολές στο pH) και φυσική δραστηριότητα (όπως υψηλή θερμοκρασία) να 
διατηρηθούν στο ελάχιστο.  

• Στις μεθόδους συντήρησης περιλαμβάνονται η ψύξη, ο έλεγχος στο pH και η προσθήκη χημικών.  

• Η κατάψυξη των δειγμάτων δεν ενδείκνυται ως μέθοδος συντήρησης δειγμάτων από Ε.Ε.Λ.. Το 
χρονικό διάστημα στο οποίο κάθε συστατικό του δείγματος διατηρείται αναλλοίωτο εξαρτάται από 
τα χαρακτηριστικά του και την εφαρμοσμένη μέθοδο συντήρησης.  

Μέθοδοι Αναλύσεων  

Όλες οι αναλύσεις θα στηρίζονται σε προδιαγεγραμμένες μεθόδους από την εθνική και διεθνή 
βιβλιογραφία και θα ακολουθούν πλήρως την απαιτούμενη μεθοδολογία από τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων. Η 
διαδικασία ελέγχου θα γίνεται σύμφωνα µε την τελευταία έκδοση του Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater published by the American Public Health Association (ΑΡΗΑ) 
και εναλλακτικά, στις αντίστοιχες πρότυπες μέθοδοι της EPA.  

Επιπλέον μια φορά το μήνα θα διενεργείται από τον Ανάδοχο μικροσκοπική εξέταση της ιλύος από τη 
δεξαμενή αερισμού για τον προσδιορισμό των μικροοργανισμών στην βιομάζα καθώς και η μέτρηση 
των ολικών στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ. 
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Σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας της αφυδατωμένης ιλύος, ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει 
σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη μείωσή της, γενικότερα δε θα στοχεύει στη μείωση 
του όγκου της προς διάθεση ιλύος. 

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων μετρήσεων όπως και γενικά όλα τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων και παρατηρήσεων των μονάδων θα καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο 
παρακολούθησης της λειτουργίας του Έργου.  

10. Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με την Α.Ε.Π.Ο. της Ε.Ε.Λ. και την 
κείμενη ελληνική νομοθεσία. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (19 08 01 – εσχαρίσματα, 19 08 
02 – απόβλητα εξάμμωσης, 19 08 05 – λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων) 
αποθηκεύονται προσωρινά σε αντίστοιχους κάδους.  

Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος αποθήκευσης και διαχείρισης αυτών των αποβλήτων και ο ανάδοχος 
τον καθαρισμό των χώρων συλλογής και αποκομιδής. 

11. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και εγκατάστασης  

Οι διαγωνιζόμενοι κατά την περίοδο σύνταξης της προσφοράς τους, θα πρέπει να έχουν επισκεφτεί 
και εξετάσει το έργο ώστε να έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών του.  

Με βάση την Τεχνική Έκθεση Παραλαβής, ο Ανάδοχος και η Επιτροπή Επίβλεψης θα καθορίσουν από 
κοινού τις προτεραιότητες και τις απαραίτητες βελτιωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την 
καλύτερη λειτουργία της κάθε μονάδας. Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται.  

Οι υπηρεσίες, που αφορούν τις εργασίες συντήρησης/επισκευής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
το Πρόγραμμα Συντήρησης, οι δε υπηρεσίες συντήρησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

Προληπτική Συντήρηση   
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.   

Η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, του 
χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες τις τεχνικής και της επιστήμης και με 
γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.   

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ορίζεται ως το σύνολο των 
τακτικών και έκτακτων εργασιών που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών, τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και την κεκτημένη εμπειρία του 
συντηρητή, και γίνεται με εργασία τεχνίτη – συντηρητή Η συντήρηση περιλαμβάνει όλον τον 
ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό & αυτοματισμούς, κύριο και βοηθητικό, που 
χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά και του εφεδρικού και αργούντος. 
Περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό, που θα εγκατασταθεί αργότερα κατά τη διάρκεια της παροχής 
υπηρεσιών.  

Τέλος, στη συντήρηση περιλαμβάνονται:   

- Ο καθαρισμός της εσωτερικής οδοποιίας και του περιβάλλοντα χώρου.  

- Η συντήρηση και αποκατάσταση της περίφραξης.  

- Η αποκατάσταση τυχόν διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων ή υπόγειων σωληνώσεων.  

- Όλες οι παρόμοιας φύσης με τις προαναφερόμενες εργασίες, που αποσκοπούν στην καλή, ομαλή 
λειτουργία και τη συνολική εμφάνιση του χώρου της εγκατάστασης (πλην τη συντήρηση πρασίνου).  

- η συντήρηση του εξοπλισμού των αποσμητών. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
Σύµβασης η αντικατάσταση του υλικού των φίλτρων, ο Εργοδότης θα πληρώσει µόνο το κόστος 
αγοράς και μεταφορικών του υλικού στην Ε.Ε.Λ., ενώ το κόστος της τοποθέτησης θα το επωµισθεί ο 
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Ανάδοχος. Σημειώνεται ότι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του υλικού που χρησιμοποιείται στα φίλτρα 
οσµής είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος και εξαρτάται από τον χρόνο λειτουργίας των μονάδων. 

Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού 
τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους 
κατασκευαστές τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης καθώς και το κόστος των λιπαντικών, 
βαραίνουν το Δήμο.  

Σε κάθε περίπτωση που, λόγω ανεπαρκούς παρακολούθησης και συντήρησης της όλης εγκατάστασης 
καθώς και του αποχετευτικού δικτύου ή ελλιπούς ενημέρωσης του Δήμου από πλευράς του 
Αναδόχου, προκληθεί ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων την όλη 
ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση υποχρεούται στην αποκατάσταση 
της ζημίας με δικές του δαπάνες.  

Η ενημέρωση προς τον Δήμο θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και εγκαίρως, προκειμένου να δίνεται 
επαρκής χρόνος στον Δήμο για την χρηματοδότηση, πιθανή αγορά ανταλλακτικών ή αναλωσίμων και 
αποκατάσταση, ούτως ώστε να αποφευχθεί πιθανή σοβαρή ζημιά στο δίκτυο ή στην εγκατάσταση.  

Σε περίπτωση που ο Εργοδότης είτε δεν εκτελεί άμεσα τις παραγγελίες προμήθειας των 
ανταλλακτικών του εξοπλισμού είτε δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη προμήθεια των λιπαντικών, ο 
Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής ούτε και για την κάλυψη των 
αντίστοιχων σχετικών περιβαλλοντικών όρων της μονάδας.  

Το κόστος των εργασιών επισκευής, που δεν μπορεί να εκτελεστεί επί τόπου, με απλά μέσα, βαρύνει 
αποκλειστικά τον εργοδότη. Επίσης, το κόστος τόσο των ανταλλακτικών για την επιδιορθωτική 
συντήρηση του εξοπλισμού όσο και για την αντικατάσταση εξοπλισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον 
εργοδότη.  

Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται.  

Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει επίσης το πότισμα των φυτών και λοιπές εργασίες, όπως 
καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική 
εμφάνιση του χώρου της Εγκατάστασης.  

Εργασίες αποκατάστασης υπόγειων σωληνώσεων και εσωτερικής οδοποιίας του χώρου του 
Βιολογικού καθαρισμού, θα επισημαίνονται εγκαίρως από τον Ανάδοχο, με γραπτή ενημέρωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αλλά θα αποκαθίστανται με δαπάνες και ευθύνη του εργοδότη.  

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και 
λοιπών υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική 
καταστροφή.  

Επιδιορθωτική Συντήρηση   
Ως επιδιορθωτική συντήρηση ορίζεται οιανδήποτε ενέργεια ή υπηρεσία του Αναδόχου η οποία έχει 
σαν σκοπό την επιδιόρθωση βλάβης σε κύριο ή βοηθητικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων του ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράψει τις πιθανότερες βλάβες, ανά 
είδος εξοπλισμού, της Μονάδας και του Αντλιοστασίου τροφοδοσίας (Α/Σ). Θα περιγράφονται οι 
διορθωτικές ενέργειες (αγορά ανταλλακτικού, χρόνος τεμαχίου εκτός λειτουργίας, επίπτωση στη 
λειτουργία της Μονάδας και των Α/Σ, διόρθωση της επίπτωσης στη Μονάδα, κτλ), το κόστος 
αντικατάστασης και ο προμηθευτής. Αν η βλάβη, που παρουσιαστεί, δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα 
επιδιορθωτικής συντήρησης, τότε θα προστίθεται ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή του 
ιστορικού της μονάδας.  

Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει έντυπα παρακολούθησης και συντήρησης για κάθε βασικό μηχάνημα. 
Στο έντυπο αυτό θα αναγράφονται: Ο αύξων αριθμός, ο κατασκευαστής, το μοντέλο και το serial 
number, οι κυριότερες διαδικασίες συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών (π.χ.  
αλλαγή λαδιών, λάστιχων, ρουλεμάν κλπ.) με την ημερομηνία τελευταίας επέμβασης και  την 
προβλεπόμενη ημερομηνία της επόμενης επέμβασης και το όνομα του συντηρητή, που 
πραγματοποίησε την τελευταία επέμβαση.   
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Οι βλάβες, που θα παρουσιαστούν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τον αυτοματισμό, κατά 
τη λειτουργία, θα αναφέρονται άμεσα στην επιτροπή παρακολούθησης και στην τεχνική υπηρεσία 
του δήμου, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας και 
συντήρησης.   

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για την υπερωριακή ή σε εξαιρέσιμες ημέρες 
απασχόληση του τακτικού προσωπικού που έχει δηλώσει με την προσφορά του. Η δαπάνη αυτή 
συμπεριλαμβάνεται μηνιαία κατ’ αποκοπή δαπάνη για την Υπηρεσία Λειτουργίας & Συντήρησης της 
ΕΕΛ, όπως έχει περιγραφεί στα τεύχη της παρούσας μελέτης.   

12. Καταμερισμός δαπανών 

Οι δαπάνες για τις αμοιβές, τις ασφαλίσεις, τις μετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα του παραπάνω 
προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον Εργοδότη (Δήμο) βαρύνουν οι εξής δαπάνες:  

 ηλεκτρικής ενέργειας και νερού  

 παντός είδους αναλωσίμων (χημικών, λιπαντικών, ανταλλακτικών κ.λπ.),  

 φόρτωσης και αποκομιδής της επεξεργασμένης ιλύος καθώς και των λοιπών παραπροϊόντων  

 της φύλαξης του χώρου  

 αποκατάστασης πάσης φύσεως βλαβών όπως οι προκαλούμενες από απρόβλεπτα γεγονότα, 

θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένο σχεδιασμό κ.λπ.  

 αντικατάστασης εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών  

 λιπαντικών και ανταλλακτικών για την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση του Η/Μ 

εξοπλισμού της εγκατάστασης  

 προμήθειας όλων των μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες και φίλτρα, φόρμες, στολές γάντια, 

γαλότσες, κράνη) για την ασφάλεια και υγιεινή στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.  

 Χρώματα, αντισκωριακά, διαλυτικά και λοιπά υλικά συντήρησης 

 Εξοπλισμού και υλικών προληπτικής συντήρησης 

 Αναλώσιμα υλικά (όπως σακούλες, κολλητικές ταινίες, καθαριστικά) 

 Προμήθεια βασικών ανταλλακτικών, που προβλέπονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

και από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. 

 Αμοιβή εξειδικευμένων συντηρήσεων και επισκευών, όπου απαιτούνται ειδικά εξωτερικά 

συνεργεία και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτόπου (σε περίπτωση προβλημάτων των 

περιελίξεων, αναγκαιότητας χρήση τόρνου κ.λπ.). 

 Μεταφορά του εξοπλισμού σε ειδικά εξωτερικά συνεργεία και η μεταφορά υλικών. 

 Χρήση ειδικών οχημάτων (βυτιοφόρα), κινητών ή χωματουργικών (εκσκαπτικά) και 

ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί, για εξοπλισμό μεγαλύτερο των 100Kgr). 

 Εργασίες οικοδομικές για την επισκευή οικοδομικών εγκαταστάσεων. 

 Ανταλλακτικά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Ανταλλακτικά υδραυλικού εξοπλισμού 
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13. Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού.  

Η προμήθεια, αποθήκευση και προετοιμασία των χημικών (πολυηλεκτρολύτη, διαλύματος 

απολυμαντικού χλωρίου, διαλύματος αποχλωρίωσης) και λοιπών αναλωσίμων υλικών που είναι 

απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες 

του Εργοδότη μετά από έγκαιρη γραπτή ενημέρωσή του, από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο 

Εργοδότης είτε δεν εκτελεί άμεσα τις παραγγελίες προμήθειας των χημικών και λοιπών αναλωσίμων 

υλικών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης είτε δεν καλύπτει το 

κόστος ρεύματος και νερού για τη λειτουργία της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη 

για την τήρηση των ορίων εκροής. Ο Ανάδοχος επιβάλλεται να ενημερώνει συνεχώς τον εργοδότη ως 

προς την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των αναλωσίμων και να τον προστατεύει από 

ενδεχόμενα άσκοπες δαπάνες προσδιορίζοντας τις αιτίες τους. 

14. Απομάκρυνση παραπροϊόντων  

Η συλλογή και η μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος και των λοιπών παραπροϊόντων θα γίνονται από 

τον Εργοδότη μετά από έγκαιρη γραπτή ενημέρωσή του από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο 

Εργοδότης δεν μεριμνήσει για την απομάκρυνση των παραπροϊόντων και της αφυδατωμένης ιλύος, ο 

Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής της παρούσης ούτε και για την 

κάλυψη των αντίστοιχων σχετικών περιβαλλοντικών όρων της μονάδας.  

15. Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας  

Από τον ανάδοχο και το προσωπικό λειτουργίας των εγκαταστάσεων πρέπει να τηρούνται όλα 
τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και 
υγιεινής), ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. Τα μέτρα αυτά αφορούν το εργαζόμενο προσωπικό, 
τους διερχόμενους πολίτες και οχήματα και τις παρακείμενες ή επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υποχρεώσεις του αναδόχου: 

15.1. Εργασίες εξωραϊσμού των χώρων της Μονάδας για λόγους ασφαλείας, λειτουργικότητας 
και ευπρεπούς παρουσίας. 

15.2. Στην Ε.Ε.Λ. Καψαλίου πρέπει να διατηρείται όλο το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για 
την παροχή των πρώτων βοηθειών στο προσωπικό ή σε τρίτο με δαπάνες του αναδόχου. 

15.3. Να τηρείται ο εμβολιασμός των εργαζομένων. 

15.4. Όλοι οι εργαζόμενοι να τηρούν σχολαστικά τους όρους υγιεινής και να μην έρχονται σε επαφή 
με λύματα κ.λπ., να φορούν τα απαιτούμενα γάντια, φόρμες μίας χρήσεως. 

15.5. Πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σωσίβια σε όλες τις δεξαμενές. 

15.6. Να τηρούνται οι όροι υγιεινής κατά την αποκομιδή της λάσπης και της εσχάρωσης.  

15.7. Να τηρείται η χλωρίωση στην έξοδο και ιδίως σε περίπτωση εργασιών σε αυτή. 

15.8. Να ελέγχεται η αποθήκευση χλωρίου, κροκιδωτικών κ.λπ. και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας 
των προμηθευτών. 

15.9. Πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες και να παρακολουθείται ο χρόνος 
συντήρησής τους. 

15.10. Να ελέγχονται οι γειώσεις. 

15.11. Να τηρούνται οι οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης των μηχανημάτων – 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

15.12. Να υπάρχουν, να ανανεώνονται και να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα ατομικής 
προστασίας (μάσκες και φίλτρα τους, στολές, σκάφανδρα, γάντια, κράνη, γαλότσες, κλπ). 
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15.13. Να κλειδώνουν όλες οι εγκαταστάσεις. 

15.14. Να οριστεί από τον ανάδοχο και να τηρούνται οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας 
και ιατρού εργασίας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία. 

Με τη σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
ατυχήματα συμβούν στον εργασιακό χώρο και για την αποκατάσταση οποιονδήποτε ζημιών 
στο προσωπικό του. Υποχρεώνεται για την πλήρη αποκατάσταση όσων πληγούν από άστοχες 
ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή του προσωπικού του, με δική του επιβάρυνση. 

Εξαιρείται της ευθύνης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει ενημερώσει το Δήμο και εκείνος δεν 
έχει πραγματοποιήσει προμήθειες και επισκευές που οφείλει σύμφωνα με την υπογραφείσα 
σύμβαση. Ο ανάδοχος δεν έχει ευθύνη φύλαξης των εγκαταστάσεων εκτός ωραρίου του προσωπικού 
και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής, εκτός αν έχει αποτύχει να 
ενημερώσει το Δήμο για το ωράριο του προσωπικού του σε καθημερινή βάση. 

 

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφάλειας εξασφαλίζονται με :  

α) Εκπαίδευση προσωπικού, 

β) Καθημερινό λειτουργικό έλεγχο για αποφυγή προβλημάτων, 

γ) Δημιουργία διαδικασιών ελέγχων ασφαλείας.  

Έχοντας σαν κανόνα ότι ΄΄η ασφάλεια εγκαταστάσεων και προσωπικού ξεκινά από την 
εκπαίδευση΄΄ ο υπεύθυνος της μονάδας  πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της μονάδας.  

Τα θέματα μπορεί να είναι ενδεικτικά αλλά όπως περιοριστικά τα ακόλουθα:  

 Γνώση της εγκατάστασης  από το προσωπικό. 

 Τεχνολογίας και διεργασιών της μονάδας. 

 Επικίνδυνων σημείων, υλικού και κατασκευών της μονάδας. 

 Χειρισμού των συσκευών ασφάλειας.  

Είναι επίσης σημαντικό να ξεκαθαριστούν τα καθήκοντα οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες κάθε 
εργαζόμενου ή συσχετιζόμενου προσωπικού ή εξωτερικού συνεργείου.  

Όσον αφορά τον λειτουργικό έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που θα 
καθορίζονται σε σχετικά έντυπα, ώστε κάθε εμπλεκόμενος με χρονοδιάγραμμα να γνωρίζει τι 
ελέγχους θα κάνει και πότε.  

Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επισκευών και συντήρησης της μονάδας διότι αυτές έχουν τις 
μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι επικίνδυνες. Για επισκευές και επεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία 
πρέπει να είναι ενήμερος  ο υπεύθυνος της εγκατάστασης  ο οποίος με τον αντίστοιχο τεχνίτη, θα 
καθορίζει το πώς, που, πότε, με τι προσωπικό και τι εξοπλισμό θα γίνονται  οι επεμβάσεις αυτές 
αφού εκδοθούν οι σχετικές άδειες.  

Αν εκτελούνται  εργασίες από εξωτερικά συνεργεία θα πρέπει πέραν της ενημέρωσης, να υπάρχει 
σχετικό συμφωνητικό στο οποίο θα περιγράφονται οι κίνδυνοι, οι προφυλάξεις και όλη η διαδικασία 
των εργασιών όσον αφορά την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.  

Κίνδυνοι στην Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων  
Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι 
περισσότεροι από τους αντίστοιχους κινδύνους σε μια βιομηχανία. Εκτός των γενικών κινδύνων σε 
κάθε βιομηχανία υπάρχουν και συγκεκριμένοι ιδιαίτεροι κίνδυνοι σε τέτοιου είδους εργασίες.  

Είναι στην υπευθυνότητα των υπεύθυνων της εγκατάστασης να γνωρίζουν τους κινδύνους που 
υπάρχουν κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και να 
παίρνουν μέτρα ώστε να αποφεύγονται.  
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Εκτός από την πρόληψη των ατυχημάτων είναι επίσης, πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τις ενέργειες 
πρέπει να κάνουν όταν ένα ατύχημα συμβεί. Όταν συμβεί κάποιο ατύχημα, είναι πλέον πολύ αργά για 
να μάθουν τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να προσφέρουν και πώς να χειριστούν τα διάφορα 
μηχανήματα. Οι κυριότεροι κίνδυνοι για τους εργαζομένους σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων είναι οι παρακάτω:  

- Φυσικές βλάβες, όπως πέσιμο κ.λ.π 

- Μολύνσεις από τους παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς αποβλήτων 

- Εισπνοή βλαβερών αερίων ή ατμών 

- Ηλεκτροπληξία 

- Έλλειψη οξυγόνου 

- Ατυχήματα από χειρισμών χημικών. 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός  
Οι παρακάτω προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από όλο το προσωπικό στις περιοχές που 
υπάρχουν μηχανήματα:  

- Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ εξοπλισμό με τον οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι.  

- Η καλή καθαριότητα είναι απαραίτητη. Το νερό και τα λάδια πρέπει να απομακρύνονται από τα 

πατώματα, τα βρώμικα στουπιά να πετιόνται, οι σκάλες να διατηρούνται καθαρές και χωρίς 

μπάζα, οι λάμπες να αλλάζονται, όταν καίγονται κ.λπ.  

- Πρέπει να επισημανθεί ότι τα υγρά και τα στεγνά φρεάτια μπορεί να περιέχουν τοξικά και 

εύφλεκτα αέρια. Ο επαρκής αερισμός και οι πινακίδες ΄΄ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ΄΄ είναι απαραίτητες.  

- Φαρδιά ρούχα πρέπει να αποφεύγονται όταν γίνεται συντήρηση και λειτουργία οποιοδήποτε 

μηχανήματος.  

- Ο κυριότερος μηχανολογικός εξοπλισμός, οι εσχάρες, κοχλίας μεταφοράς, οι αντλίες κ.λ.π. 

ελέγχονται αυτόματα που σημαίνει ότι τα μηχανήματα αρχίζουν και σταματούν αυτόματα χωρίς 

προειδοποίηση. Όταν γίνεται συντήρηση κάποιου μηχανήματος πρέπει να παίρνονται όλα τα 

απαραίτητα προστατευτικά μετρά πριν την έναρξη της εργασίας. Πριν την έναρξη επιθεώρησης 

και συντήρησης ενός μηχανήματος πρέπει να σιγουρεύεται κανείς ότι η αυτόματη ή χειροκίνητη 

έναρξη του μηχανήματος είναι αδύνατη, έστω και κατά λάθος.  

- Μετά το πέρας της εργασίας συντήρησης, ο χειριστής πρέπει να στέκεται μακριά από το 

μηχάνημα όταν το θέτει σε λειτουργία. Αν ο χειριστής είναι κοντά σε περιστρεφόμενους άξονες, 

συνιστάται να φορά προστατευτικά γυαλιά και κράνος. Σε μηχανήματα με υδραυλικά συστήματα 

(λαδί σε υψηλή πίεση) δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.  

- Όταν γίνεται επιδιόρθωση σε κάποιο μηχάνημα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Τα 

φρεάτια πρέπει να αερίζονται πριν εισέλθει κάποιος σε αυτά και ο αερισμός να συνεχίζεται όσο 

παραμένει στο φρεάτιο. Επίσης πρέπει να είναι δεμένος και ποτέ η εργασία να μην γίνεται από 

ένα άτομο.  

- Μην απομακρύνετε τους προστατευτικούς μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών.  
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- Πυροσβεστήρες σε καλή κατάσταση πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περιοχή της εγκατάστασης που 

γίνεται κάποια λειτουργία. Συνιστώνται CO2 πυροσβεστήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και σε ηλεκτρικά συστήματα και σε μηχανήματα.  

- Πάντα ενημερώνουμε τον αρμόδιο για τις ατέλειες ή δυσλειτουργίες που ανακαλύπτουμε ή 

υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν σε κάποιο εξοπλισμό.  

Ανοικτές Δεξαμενές   
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων γύρω από ανοικτές δεξαμενές η περιοχή γύρω από τις 
δεξαμενές πρέπει να είναι καθαρή χωρίς μπάζα, εργαλεία και άλλα επικίνδυνα υλικά.  

Πριν την έναρξη της εργασίας , γίνεται ενημέρωση όλων των τεχνιτών και των εργαζομένων που θα 
ευρεθούν στο χώρο στον οποίο θα γίνει η εργασία. Είναι υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους :  

- Να φορούν τα γιλέκα – σωσίβια όταν καθαρίζουν τις δεξαμενές ή όταν εκτελούν κάποια άλλη 

εργασία και υπάρχει κίνδυνος να πέσουν μέσα. 

- Να φορούν τις προσωπικές μάσκες (με φίλτρα ενεργού άνθρακα), γυαλιά, καπέλο και γάντια όταν 

καθαρίζουν σχάρες, δεξαμενές αερισμού, εξοπλισμό αφυδάτωσης.  

- Να φορούν παπούτσια ασφαλείας ή μπότες ανάλογα με την εργασία.  

- Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος κρίνει ότι δεν έχει ασφάλεια σε κάποια εργασία πρέπει να 

το αναφέρει στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. 

- Το πλύσιμο των εγκαταστάσεων θα γίνεται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΝΕΡΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ, 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ. 

- Καλό είναι να αποφεύγεται η επί μακρόν παραμονή του προσωπικού επάνω από τις δεξαμενές 

αερισμού  διότι εκλύονται οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs). 

Καλυμμένες Δεξαμενές και Φρεάτια    
Στις καλυμμένες δεξαμενές και στα φρεάτια η κάθε επιθεώρηση πρέπει να εκτελείται με τουλάχιστον 
3 άτομα, ο ένας να φοράει ζώνη ασφαλείας ώστε οι άλλοι δύο να μπορούν να τον τραβήξουν στον 
καθαρό αέρα σε περίπτωση κινδύνου. Οι ίδιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται και για την 
επιθεώρηση των φρεατίων.  

Σε καμιά περίπτωση δεν γίνονται εργασίες σε αντλιοστάσια ή φρεάτια που έχουν λάσπες, αν δεν γίνει 
έλεγχος τυχόν ύπαρξης υδρόθειου, ώστε μετά να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.  

Κανονισμοί Ασφαλείας    
Όλες οι μονάδες παραγωγής ενέργειας και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν και να 
συντηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Επιπλέον συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:  

 

Επιθεώρηση και Συντήρηση 

Η επιθεώρηση των μονάδων διανομής ενέργειας πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά. Όλα τα 
ηλεκτρικά μηχανήματα και τα όργανα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να καθαρίζονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και όλες οι βλάβες να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατόν. Σε 
περίπτωση βλάβης που εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους ή τα μηχανήματα, πρέπει να 
λαμβάνονται επειγόντως μέτρα για την αποφυγή τους.  

 

Αντικατάσταση Ασφαλειών και Επανατοποθέτηση Αυτόματων Διακοπτών Κυκλώματος  
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Ασφάλεια ή αυτόματος διακόπτης κυκλώματος πρέπει να αντικαθίσταται ή να επανατοποθετείται 
στην θέση λειτουργίας μόνο μια φορά από τυχόν τήξη της ασφάλειας ή του αυτόματου διακόπτη.  

Αν η τήξη της ασφάλειας ή το πέσιμο του διακόπτη ξανασυμβεί αμέσως μετά, τότε η βλάβη πρέπει να 
επιδιορθωθεί και νέα ασφάλεια να τοποθετηθεί αφού έχει γίνει έλεγχος ότι η αντίσταση αυξήθηκε 
πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.  

Τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν η βλάβη προέρχεται από παροδική υπερφόρτωση π.χ κατά την έναρξη 
λειτουργίας ενός κινητήρα. 

Δεν είναι απαραίτητο να μετρηθεί η αντίσταση μιας εγκατάστασης, εφόσον η βλάβη είναι σε μία 
συσκευή ή στην τροφοδοσία και η συσκευή απομονωθεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. 

Ασφάλειες μεγέθους 00, 1, 2,3 σύμφωνα με το IEC 269, μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από 
ειδικούς που χρησιμοποιούν ειδικό μονωτικό χερούλι σχεδιασμένο για την συγκεκριμένη εργασία. 

Όλες οι υποδοχές ασφαλειών πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για να ελέγχεται κατά πόσο 
χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. 

 

Εργασία στις ή κοντά στις εγκαταστάσεις 

Κατά τη διάρκεια εργασίας κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται 
για να αποφεύγονται ζημιές σε αυτές. 

Κατά τη διάρκεια εργασίας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε υγρά δωμάτια, αυτές πρέπει να μην 
τροφοδοτούνται με ρεύμα. Εφόσον είναι δυνατόν, το ίδιο πρέπει να γίνεται και σε στεγνά δωμάτια. 

Όταν διακοπεί η τροφοδοσία όλης της εγκατάστασης ή ενός τμήματος για να γίνει κάποια εργασία, 
μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται ούτως ώστε να μην αρχίσει να δουλεύει ξαφνικά. 

Πριν γίνουν εργασίες σε ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να διακόπτεται το ρεύμα στο τμήμα του πίνακα που 
θα γίνει η εργασία καθώς και στα υπόλοιπα τμήματα που μπορεί να αγγιχτούν κατά την διάρκεια της 
εργασίας. Δεν χρειάζεται να διακόπτεται το ρεύμα όταν γίνονται οι παρακάτω εργασίες: 

 Αντικατάσταση ασφαλειών, ενεργοποίηση των αυτόματων διακοπτών κυκλώματος κλπ. 

 Όταν υπάρχει πρόβλημα, και όταν ρυθμίζεται η μετριέται η λειτουργία και χρησιμοποιείται 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

Όταν γίνεται εργασία κοντά ή σε πίνακες που έχουν ρεύμα, πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχοι 
κανονισμοί ασφαλείας. 

Κτίρια και Περιβάλλον Χώρος 
Το προσωπικό πρέπει να ενθαρρύνεται να αναφέρει όσους κινδύνους σχετίζονται με το κτίριο και το 
περιβάλλοντα χώρο όπως π.χ. χαλασμένα κιγκλιδώματα, ανοιχτές ανθρωποθυρίδες, χαλασμένα 
μονοπάτια, αγριόχορτα ή θάμνοι που κρύβουν κινδύνους, ανοικτά παράθυρα όταν οι καιρός δεν είναι 
καλός, και σωληνώσεις με διαρροές. 

Οι χειριστές πρέπει να γνωρίζουν την συνολική λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και τη 
συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης τους, ούτως ώστε οτιδήποτε ασυνήθιστο συμβαίνει θα το 
αναγνωρίζουν. Συνήθως ή απροσεξία στις λεπτομέρειες προκαλεί τα ατυχήματα 

 

Μολύνσεις (Κίνδυνοι Υγείας) 
Τα λύματα και τα παράγωγα τους εγκυμονούν κινδύνους για το προσωπικό της εγκατάστασης. Στους 
κινδύνους περιλαμβάνονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που επιζούν στο νερό π.χ. τυφοειδής 
πυρετός, παράτυφος, δυσεντερία, ίκτερος και τέτανος. Όσο εργάζεστε διατηρείται τα χέρια σας κάτω 
από το λαιμό σας. Μην καπνίζετε όταν χειρίζεστε μολυσμένες συσκευές. Φοράτε γάντια όταν 
εκτελείτε εργασίες που απαιτούν άμεση επαφή με λύματα, ιλύ, εσχαρίσματα. 

Πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι πριν καπνίσετε ή πιάσετε τροφή. 
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Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τετάνου, συνιστάται όλο το προσωπικό που έρχεται σε άμεση 
επαφή με λύματα να εμβολιάζεται για τέτανο κάθε 5 χρόνια ή όταν πληγωθεί και ο εμβολιασμός έχει 
γίνει πριν ένα χρόνο. 

Με αυτές τις προφυλάξεις έχει αποδειχθεί ότι προστατεύεται η υγεία του προσωπικού. 

 

Κίνδυνοι Πυρκαγιάς 
Η πυρκαγιά μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τα υλικά που καίγονται: 

Κατηγορία Α: Πυρκαγιές από ξύλο, χαρτί, ύφασμα, σκουπίδια κλπ. 

Πυροσβεστήρες με νερό υπό πίεση ή σόδα είναι πιο κατάλληλοι 

Κατηγορία Β: Πυρκαγιές από λάδια, πετρέλαιο, βαφές, λίπη κλπ. 

Πυροσβεστήρες με CO2, στερεό χημικό ή αφρό είναι πιο 
κατάλληλοι. 

Κατηγορία Γ: Πυρκαγιές ηλεκτρικών συσκευών. 

Πυροσβεστήρες με CO2, στερεό χημικό ή υγρό που εξατμίζεται είναι 
πιο κατάλληλοι γιατί ελαχιστοποιούν τις ζημιές στις συσκευές. 

Αν η φωτιά κατηγορίας Α ή Β αρχίσει κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
πυροσβεστήρες CO2 ή στερεού χημικού. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει το μέρος φύλαξης των 
πυροσβεστήρων και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

 

Συσκευές προστασίας 
Αυτές περιλαμβάνουν: προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια, κράνη και ρούχα προκειμένου να 
ελαττώνονται οι πιθανότητες ατυχημάτων. 

- Κράνη. Προστατεύουν τους εργάτες που δουλεύουν σε ανθρωποθυρίδες από αντικείμενα που 

πέφτουν. 

- Ακουστικά. Σε περιοχές με πολύ θόρυβο. 

- Γάντια, για την προστασία των χεριών. 

- Διαφράγματα και γυαλιά. Για προστασία του προσώπου από χημικά. 

- Μάσκες, όπου υπάρχει κίνδυνος εισπνοής βλαβερών ουσιών. 

- Ζώνες ασφαλείας. Όταν κάποιος εισέρχεται σε περιοχές που δεν αερίζονται καλά. 

 

Κίνδυνοι από Αέρια 
Οι κίνδυνοι από αέρια μπορούν να κατανεμηθούν στις τρεις παρακάτω κατηγορίες: (1) εκρηκτικά, (2) 
τοξικά, (3) ασφυξιογόνα. 

Εκρηκτικά (1) 

Η έκρηξη οποιουδήποτε αερίου, συμπεριλαμβανομένου ατμών από πετρέλαιο, φυσικά αέρια και αέρια 
από λύματα, είναι αποτέλεσμα τεσσάρων παραγόντων: 

1) Η παρουσία εύφλεκτου αερίου 

2) Η παρουσία οξυγόνου 

3) Ένα κατάλληλο μίγμα των δύο προηγουμένων 

4) Μία πηγή ανάφλεξης. 
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Δεν μπορεί να προκληθεί έκρηξη αν κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες απουσιάζει. Αέρια και 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας βρίσκονται πάντοτε σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας και οι πηγές 
ανάφλεξης είναι τόσο απρόβλεπτες ώστε δεν μπορούν αν αποφευχθούν. Είναι όμως δυνατόν να 
αποφευχθεί η παρουσία μίγματος αερίων και αέρα διατηρώντας τα πάντα χωριστά. 

Οι χειριστές πρέπει πάντα να προσέχουν μη τυχόν έχουν δημιουργηθεί αέρια από τα λύματα και την 
ιλύ, ιδιαίτερα στα βαθιά τμήματα των κατασκευών. Η ασφάλεια απαιτεί ελαχιστοποίηση της 
δυνατότητας δημιουργίας αερίων και τον κατάλληλο αερισμό των εγκαταστάσεων. 

Τοξικά αέρια (2) 

Τοξικά αέρια, όπως το υδρόθειο, μπορούν να δημιουργηθούν σ’ οποιοδήποτε φρεάτιο ή δεξαμενή που 
περιέχει λύματα. Ο χειριστής δεν πρέπει να εισέρχεται σ’ αυτά αν πριν δεν έχει αεριστεί αρκετά ο 
χώρος. Πρέπει να φορά ζώνη ασφαλείας και να υπάρχουν πάντα δύο ακόμη άτομα ώστε να το 
τραβήξουν στον καθαρό αέρα. Κατάλληλη μάσκα αερίου πρέπει να φοριέται όταν εισέρχεται κανείς 
σε περιοχές με πιθανή έλλειψη οξυγόνου και να υπάρχει κοντά κάποιος για να τον βοηθήσει σε 
περίπτωση ανάγκης. 

Ασφυξία (3) 

Ασφυξία μπορεί να προκληθεί από τη συσσώρευση οποιουδήποτε αερίου. Αν και το μονοξείδιο του 
άνθρακα και το μεθάνιο δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο, μπορεί να είναι τελικά θανατηφόρα γιατί 
ελαττώνουν την συγκέντρωση του οξυγόνου στον αέρα. 

Υπό κανονικές συνθήκες ο αέρας περιέχει 21% οξυγόνο και 79% άζωτο. 

Αν στην ατμόσφαιρα υπάρχει λιγότερο από 13% οξυγόνο τότε υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

Ορισμένα αέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα και συσσωρεύονται στα βαθιά τμήματα των 
κατασκευών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται επαρκής αερισμός, να φοριέται ζώνη 
ασφαλείας και να υπάρχει κάποιος για να βοηθήσει. Η μάσκα αερίου δεν βοηθά καθόλου όταν 
υπάρχει έλλειψη οξυγόνου στον αέρα. Απαιτείται μάσκα αερίου μαζί με μπουκάλες οξυγόνου. 

Τα αέρια που εκλύονται από την λάσπη και τα χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα 15.1. 

 

Πίνακας 0 

ΟΝΟΜΑ ΑΕΡΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Αμμωνία Εκρηκτικό, ιδιαίτερη οσμή, ελαφρύτερο του 

αέρα 

Ερεθίζει την αναπνοή, τα μάτια και 

τους βλεννογόνους 

Διοξειδιο του 

άνθρακα 

Μη – τοξικό, άχρωμο, άοσμο, αρκετά 

βαρύτερο του αέρα 

Ασφυξία 

Μονοξείδιο του 

άνθρακα 

Εκρηκτικό, άχρωμο, άοσμο, μη – ερεθιστικό, 

μη τοξικό, λίγο ελαφρύτερο του αέρα 

Ασφυξία, επικίνδυνο, σε 

συγκέντρωση 0,2% φέρνει 

αναισθησία σε 30min 

Αιθέρας Εκρηκτικό, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη 

τοξικό, λίγο βαρύτερο του αέρα. 

Ασφυξία 

Υδρογόνο Εκρηκτικό, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη 

τοξικό, πολύ ελαφρύτερο του αέρα 

Ασφυξία 
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Υδρόθειο Εκρηκτικό, ιδιαίτερη οσμή σε μικρές 

συγκεντρώσεις, άοσμο σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις, άχρωμο, τοξικό, πολύ 

ελαφρύτερο του αέρα 

Ερεθιστικό, δηλητηριώδες, 

παραλύει το αναπνευστικό 

σύστημα, σε συγκέντρωση 0,2% 

προκαλεί θάνατο σε λίγα λεπτά. 

Μεθάνιο Εκρηκτικό, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη 

τοξικό, πολύ ελαφρύτερο του αέρα 

Ασφυξία, όριο έκρηξης το 5,3% 

Άζωτο Άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη τοξικό, λίγο 

ελαφρύτερο του αέρα. 

Ασφυξία 

Διοξείδιο του θείου Ιδιαίτερη οσμή, πολύ βαρύτερο του αέρα Ερεθίζει την αναπνοή και τους 

βλεννογόνους, ασφυξία 

 

Οι εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού αποτελούν εργασιακούς χώρους, όπου το εργασιακό 
περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Από την φύση τους 
περικλείουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και κινδύνους οχλήσεων ή 
άλλων αντιαισθητικών καταστάσεων σε περιπτώσεις κακής λειτουργίας.Η ατομική ασφάλεια και 
προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο 
να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.  

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια 
έναντι ατυχήματος.  

Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και στο σύνολό της την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης όλων των 
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και με δική του ευθύνη, οφείλει να εκπαιδεύσει όλο το 
εμπλεκόμενο προσωπικό σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και να 
εφαρμόζονται, καθώς και να επιτηρεί την εφαρμογή των παραπάνω. 

 

16. Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Παραδοτέα 

Στο τέλος κάθε μήνα θα αποστέλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Μηνιαία έκθεση της 
παρακολούθησης της λειτουργίας, της συντήρησης και του ελέγχου της Ε.Ε.Λ. και του Αντλιοστασίου.  
Συνοπτικά, η έκθεση θα περιέχει τα εξής:  

 •  Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας  

•  Έκτακτα γεγονότα  

•  Διορθωτικές ενέργειες  

•  Διοικητικές ενέργειες που αφορούν την λειτουργία   

•  Περιγραφή προληπτικής συντήρησης  

•  Περιγραφή έκτακτης συντήρησης, συνοδευόμενη από ‘’ανάλυση αστοχίας’’  

•  Ποσοτικά  στοιχεία  λειτουργίας  (χημικά  αναλώσιμα,  ενέργεια,  νερό  δικτύου, ανταλλακτικά)  

•  Πίνακες μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και στατιστική ανάλυση  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα: 
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1. Θα συμπληρώνεται το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης. Στο έντυπο αυτό θα 
καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς και η 
κατάσταση του εξοπλισμού, όπως και όλες οι παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία όλων των 
επιμέρους μονάδων. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία 
της προεπεξεργασίας, της απονιτροποίησης, του αερισμού, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, της 
ανακυκλοφορίας ιλύος, του επιλογέα, του συστήματος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, καθώς και της 
μονάδας αφυδάτωσης της ιλύος.  

Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κ.λπ.) ο 
ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή 
των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας αλλά και σε άλλες 
διορθωτικές ενέργειες - συντηρήσεις, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα 
καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας. Το συγκεκριμένο έντυπο θα συμπληρώνεται κάθε φορά 
από τον Ανάδοχο και θα επιδεικνύεται όποτε του ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 

2. Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συμπληρώνει μία ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, της κατάστασης των 
εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπου θα καταγράφονται όλες οι 
εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών και 
θα επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία καλής λειτουργίας της όλης εγκατάστασης, ήτοι απόδοση της 
εγκατάστασης, τα εισερχόμενα φορτία, οι λειτουργικές παράμετροι, το ενεργειακό κόστος 
λειτουργίας.  

Με τις εκθέσεις αυτές ο ανάδοχος θα αιτείται και την προμήθεια των ανταλλακτικών, υλικών, 
αναλώσιμων επισκευών μεταφορών κλπ όπως προβλέπεται από τη παρούσα. 

Μέσω των εκθέσεων θα προγραμματίζονται οι επόμενες ενέργειες και συντηρήσεις των 
εγκαταστάσεων. Οι μηνιαίες εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τη χρήση των χημικών και ενέργειας 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, χρήση αναλώσιμων και ανταλλακτικών. 

Παραγόμενες ποσότητες προϊόντων και παραπροϊόντων. 

Θα σχολιάζεται η απόδοση της Ε.Ε.Λ. και οι λόγοι αυτής της απόδοσης ή των αποτυχιών. Θα 
αναφέρονται και θα σχολιάζονται επίσης όλα τα συμβάντα κατά το διάστημα αναφοράς της έκθεσης 
και τυχόν αποτυχίες επιτυχίες κλπ του αναδόχου η επικοινωνία με το Δήμο και την Επίβλεψη και τα 
τυχόν προβλήματα που προέκυψαν και υπάρχουν. 

Θα αναφέρονται πλήρως όλα τα εργαλεία και τα μέσα, τα οποία έχουν εισαχθεί στην Ε.Ε.Λ. και 
ανήκουν στον ανάδοχο. 

Η πρώτη έκθεση θα αναφέρει και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας όλου του 
υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Οι θεωρημένες, από τη διευθύνουσα υπηρεσία, εκθέσεις θα συνοδεύουν υποχρεωτικά τους 
λογαριασμούς του αναδόχου. 

3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης και για την επίτευξη τόσο της 
βέλτιστης αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης όσο και για τον έλεγχο των επιμέρους 
διεργασιών, ο Ανάδοχος:  

 θα καταστρώσει πρόγραμμα περιορισμού των οσμών, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα είδη 

μικροοργανισμών, όπως και τις μεθόδους απόσμησης που θα χρησιμοποιηθούν και στα 

αντλιοστάσια της πόλης  

 θα καταστρώσει πρόγραμμα δειγματοληψιών στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι 

ελεγχόμενοι παράμετροι, η συχνότητα ελέγχου και τα σημεία δειγματοληψίας. Θα διενεργεί τις 

συγκεκριμένες δειγματοληψίες και θα έχει την ευθύνη της συντήρησης και αποστολής των 

συγκεκριμένων δειγμάτων στο εξωτερικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα καθορίζουν οι κανόνες 

δειγματοληψίας για την ανάλυση κάθε εξεταζόμενης παραμέτρου κατά τρόπο ώστε τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων – εξετάσεων να έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης.  
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 θα προβαίνει σε διενέργεια επί τόπου δειγματοληψιών και αναλύσεων σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Οι ελεγχόμενες παράμετροι που θα αναλύονται από τον ανάδοχο, η 

συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα είναι όπως αναφέρονται στους παρακάτω 

πίνακες:  

 Επιπλέον μια φορά το μήνα θα διενεργείται από τον Ανάδοχο μικροσκοπική εξέταση της ιλύος 

από τη δεξαμενή αερισμού καθώς και η μέτρηση των ολικών στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ.  

Τονίζεται ότι όλες οι δειγματοληψίες θα διενεργούνται από τον Χημικό της ομάδας έργου ώστε τα 
δείγματα να αποστέλλονται στο εργαστήριο συντηρημένα και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με όσα 
καθορίζουν οι κανόνες δειγματοληψίας για την ανάλυση κάθε εξεταζόμενης παραμέτρου, κατά τρόπο 
ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων – εξετάσεων να έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης.  

Σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας της αφυδατωμένης ιλύος, ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει 
σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη μείωσή της, γενικότερα δε θα στοχεύει στη μείωση 
του όγκου της προς διάθεση ιλύος. 

4. Μετά την ανάλυση όλων των δειγμάτων, ο ανάδοχος:  
 Θα καταχωρεί όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων ηλεκτρονικά στο βιβλίο καταχώρησης των 

μετρήσεων όπου θα επεξεργάζονται στατιστικά και στη συνέχεια θα τα καταχωρεί ηλεκτρονικά 

στο φύλλο υπολογισμών όπου και θα υπολογίζονται όλες οι υγιειονολογικές παράμετροι της 

εγκατάστασης.  

 Θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις λειτουργίας και όταν είναι αναγκαίο θα εφαρμόζει 

διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα 

καταγράφει στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης. Ο ανάδοχος εξάλλου, θα πρέπει 

να αναπτύξει κατάλληλη μεθοδολογία βασιζόμενη σε διαγράμματα ελέγχου ώστε να εντοπίζονται 

τυχόν λειτουργικές ανωμαλίες όπως διακυμάνσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου που δεν 

είναι φυσιολογικές και με τον τρόπο αυτό να διαπιστώνει εάν η επεξεργασία είναι εκτός ελέγχου 

ή απαιτείται εφαρμογή ιδιαίτερων ρυθμίσεων κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.  

 Θα λαμβάνει γνώση της μικροσκοπικής εξέτασης της ιλύος και θα εντοπίζει έγκαιρα το πρόβλημα 

του bulking ώστε να καταστρώνει άμεσα μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος και να 

αποφεύγεται έτσι η υποβάθμιση της εκροής.  

 Θα έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του συστήματος αφυδάτωσης της ιλύος. Σε περίπτωση 

αυξημένης υγρασίας ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη 

μείωσή της, γενικότερα δε θα στοχεύει στη μείωση του όγκου της προς διάθεση ιλύος.  

5. Στο τέλος της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση, ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, η οποία 
θα καταδεικνύει τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών του αναδόχου. 

17. Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού του 

Δήμου και θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζομένου ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, το 

επίπεδο των γνώσεών του και την εμπειρία του. Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αρχίσει αμέσως 

μετά την πρόσληψή τους, όπου θα ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των 

εκτελούμενων εργασιών καθώς και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την 

εργασία τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.   

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται:  
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- Τα καθήκοντα και οι ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων 
κ.λπ.  
- Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο  
- Η περιβαλλοντική παρακολούθηση  
- Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία  
- Η τήρηση της ατομικής υγιεινής  
- Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην 
υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τους  
- Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας.  

18.  Επικοινωνία - Ανταπόκριση 

18.1. Υπεύθυνος επικοινωνίας/συντονιστής είναι ο υπεύθυνος μηχανικός που θα ορίσει ο ανάδοχος. 

18.2. Η επικοινωνία γίνεται γραπτώς και συνιστάται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Τηλεφωνικώς σε έκτακτες περιπτώσεις, ωστόσο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται και 
γραπτώς. 

18.3. Χρόνος απόκρισης στην επικοινωνία είναι δύο εργάσιμες ημέρες. Χρόνος απόκρισης σε 
εντολές της Επίβλεψης ή του Δήμου είναι δύο εργάσιμες ημέρες, εκτός αν ο ανάδοχος δηλώσει 
καθυστέρηση. Ο ανάδοχος δύναται να προσδιορίζει αιτιολογημένα και γραπτώς τον χρόνο 
απόκρισης του σε περιπτώσεις προγραμματισμένων επισκευών συντηρήσεων κλπ. 

Χρόνος επισκευής σε “συνηθισμένες” βλάβες είναι 2 ημέρες. Συνηθισμένες είναι οι βλάβες οι οποίες 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. ή σε κίνδυνο εγκαταστάσεις ή 
πρόσωπα. Όλες οι άλλες βλάβες κρίνονται επείγουσες και χρόνος απόκρισης και επίσκεψης της 
βλάβης είναι 2 ώρες. 

18.4. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτείται στο Δήμο  μηχανήματα, αναλώσιμα κλπ όπως προβλέπονται 
στη σύμβαση μέσω γραπτής και αιτιολογημένης επικοινωνίας. 

18.5. Ο Δήμος δύναται να ζητήσει πρόσβαση ή ενέργειες του προσωπικού του και των συνεργατών 
του στους χώρους του αναδόχου τηρώντας το χρονικό διάστημα επικοινωνίας και μετά από 
συνεννόηση με τον ανάδοχο. 

18.6. Αν κάποια υλικά/μέσα εργαλεία δεν αναφέρονται στην παρούσα, ο ανάδοχος των 
εργασιών θα προτείνει για την κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα υλικά ή τον εξοπλισμό. Εννοείται, 
ότι απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση του κύριου του έργου προκειμένου να προβεί σε 
προμήθειες εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών, πολυηλεκτρολύτη κ.λπ. 

18.7. Ο ανάδοχος θα δώσει τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση η 
Επίβλεψη ή ο Δήμος όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και τηλέφωνα επικοινωνίας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

19.  Ποινές  

Ο Δήμος δύναται: 

19.1. να επιβάλλει πρόστιμα στον ανάδοχο για κάθε υπέρβαση των ορίων της Α.Ε.Π.Ο. που οφείλεται 
σε αμέλεια, ολιγωρία, κακή λειτουργία (εσκεμμένη ή μη) της Ε.Ε.Λ. 

19.2. να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο για την μη τήρηση ή παραβίαση των όρων του διαγωνισμού 
και μετέπειτα της σύμβασης (π.χ. για την μη ανταπόκριση του σε επικοινωνία με την Επίβλεψη). 

19.3. να χρεώσει εργασίες ή υλικά για τις οποία αμέλησε ή δεν ενήργησε ο ανάδοχος και τις 
διεκπεραίωσε με ιδία μέσα. 

19.4. να ζητήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για μόλυνση ή ζημίες που τις προξένησαν οι ενέργειες 
αυτού (π.χ. απόρριψη λυμάτων στο περιβάλλον, ζημίες από ελλιπή/καθυστερημένη συντήρηση, 
ολιγωρία στη λειτουργία). 
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19.5. Η ευθύνη του αναδόχου αποσοβείται εφόσον ενημερώσει το Δήμο για κάποιο πρόβλημα/θέμα 
και προκύπτει μέσω της σύμβασης/όρων του παρόντος ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο 
(π.χ. εφόσον ενημερώσει για κίνδυνο ατυχήματος λόγω εργασιών που υποχρεούται ο Δήμος να 
εκτελέσει). 

20.  Ατυχήματα - Ζημιές 

Όλο το προσωπικό που σχετίζεται με την σύμβαση πρέπει να είναι ασφαλισμένο, με ευθύνη του 
αναδόχου. 

Σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού του αναδόχου, δεν επιβαρύνεται ο κύριος του έργου με 
σχετική ευθύνη και αποζημιώσεις. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος προβεί σε ζημιές της εγκατάστασης, έργων κοινής ωφέλειας, ξένης 
περιουσίας, μεταφορικών μέσων ο κύριος του έργου δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να 
επιβαρυνθεί με σχετική αποζημίωση. 

Οι ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο 
και με δική του επιβάρυνση. Αν για έκτακτους λόγους αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον 
κύριο του έργου, το κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Οι ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του κυρίου του έργου ή οφείλονται σε παραλείψεις 
του βαρύνουν τον ίδιο. 

21.  Έκπτωση Αναδόχου 

Όταν ο ανάδοχος παραβιάζει κάποιον από τους όρους της σύμβασης, δηλαδή δεν εκτελεί τις 
υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος με σχετική απόφαση της προϊσταμένης αρχής, μετά από 
σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Μετά την απόφαση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

22. Σύμβαση  

22.1. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση μονομερώς.  

22.2. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο κύριος του έργου- εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, αν δεν 
εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, αν αυτός τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση 
κ.λπ. Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από 
έγκριση της προϊσταμένης αρχής. 

22.3. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η λήξη της σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του αναδόχου που 
εκδίδεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από 
τον ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της 
σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός ενός μηνός από την έκδοση της βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών. 
Μετά την απόφαση παραλαβής των εργασιών οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον 
ανάδοχο.  

23.  Γενικές υποχρεώσεις 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.   
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας του 

εξοπλισμού και των υλικών που βρίσκονται μέσα στο χώρο της Ε.Ε.Λ. και στο Α/Σ Μεταφοράς 

Λυμάτων. Ευθύνη του Αναδόχου είναι να ετοιμάσει πρόγραμμα ασφάλειας και το οποίο θα εφαρμόζει. 

Το πρόγραμμα ασφάλειας υπόκειται στην έγκριση του εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει 

έναν από τους υπαλλήλους του ως Τεχνικό Ασφαλείας και να δηλωθεί στο Σ.ΕΠ.Ε (Ν.3850/2010).  

Ο Εργοδότης θα πρέπει µε δικά του έξοδα να ετοιμάσει και να εφαρμόζει σχέδιο πυροπροστασίας το 

οποίο θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο Εργοδότης 

είναι υπεύθυνος για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων.   

Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί στο Εργοτάξιο διευκολύνσεις πρώτων βοηθειών για την περίθαλψη 

όλου του προσωπικού σε περίπτωση ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της Σύµβασης.  

Λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού, συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο που περιγράφεται 

στην παρούσα μελέτη, απαιτείται ο Εργοδότης να ορίσει (και να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο) τα 

πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης και τα οποία θα αποτελούν 

μία ad hoc Επιτροπή “Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Έγκρισης και Ελέγχου Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. 

και του Α/Σ Λυμάτων”. Η Επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό 

προσωπικό. Η επιτροπή αυτή, πέραν των παραπάνω καθηκόντων της, θα ενημερώνει και θα 

συμβουλεύει τη Δημοτική Αρχή, όσον αφορά τη Λειτουργία της Ε.Ε.Λ.. 

Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές μεταξύ εργοδότη και 
αναδόχου επιλύονται κατά τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία. Η διοικητική και δικαστική 
διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη 
σύμβαση ή το νόμο. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πειραιάς   11-03-2020 

 

 

  

 

Αναστασία Σαμουρκασίδου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 2, 

185 31, Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 213.160.1662 

Fax: 213.160.1671 

Υπηρεσία: “ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ 
ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020” 

 Διάρκεια: Δώδεκα (12) Μήνες 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Γενικοί όροι 

1. Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. Θεωρούνται 
πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
και αντλιοστασίων στις περιοχές των έργων του τίτλου, ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση 
τους και περιλαμβάνουν: 

α. Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, 
εγκεκριμένης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εργασίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των 
υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη, πλην των δαπανών που βαρύνουν τον 
εργοδότη και οι οποίες γενικά είναι:  
 ηλεκτρική ενέργεια και νερό,  

 παντός είδους αναλώσιμα (χημικά, λιπαντικά, ανταλλακτικά, χρώματα, αντισκωριακά, διαλυτικά 

κλπ),  

 φόρτωση και αποκομιδή της επεξεργασμένης ιλύος καθώς και των λοιπών παραπροϊόντων  

 φύλαξη του χώρου  

 αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών όπως οι προκαλούμενες από απρόβλεπτα γεγονότα, 

θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένο σχεδιασμό κλπ  

 αντικατάσταση εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν οφείλονται σε 

πλημμέλεια του αναδόχου καθώς και οι απολογιστικές δαπάνες εκτάκτων σημαντικών 

συντηρήσεων σύμφωνα προς τα αναφερόμενα στο τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής - 

Προδιαγραφές.  

 απαραίτητος εξοπλισμός (ΜΑΠ: μάσκες, φίλτρα, γάντια, γαλότσες, κράνη) για λήψη αναγκαίων 

μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη νομοθεσία  

β. Κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσίας.  

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:  

α. Οι δαπάνες για την επιδιορθωτική και προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
β. Δαπάνες για την επί τόπου και την τηλεματική παρακολούθηση του έργου, σύμφωνα προς τα 
αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
γ. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές 
ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΕΦΚΑ κ.λπ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, 
αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κ.λπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού 
γραφείων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των 
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κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.  
δ. Οι δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού.  
ε. Η δαπάνη για μετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωμιών 
μεταξύ αναδόχου και εργοδότη.  
στ. Η δαπάνη για τις καθημερινές εργασίες στην εγκατάσταση.  
ζ. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιου 
λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται από τα συμβατικά τεύχη ή τυχόν 
απαιτηθούν από την επίβλεψη.  
η. Η δαπάνη για τη διενέργεια όλων των δειγματοληψιών και αναλύσεων, που απαιτούνται για την 
ορθή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης πλην των επιβεβαιωτικών ή εξειδικευμένων που 
δεν μπορούν να γίνουν στο εργαστήριο της εγκατάστασης όπως προβλέπονται στα τεύχη.  
θ. Οι δαπάνες για την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω 
φθορών ή βλαβών που οφείλονται σε πλημμέλεια του αναδόχου. 
ι. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή 
επί περιουσίας τρίτων. 
κ. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το 
εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες  
λ. Η κατοχή και χρήση φορητών εργαλείων και οργάνων μέτρησης, τα οποία οφείλει να διαθέτει το 
προσωπικό του αναδόχου. 
μ. Τα μέσα και τα καύσιμα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων. 
ν. Τα μέσα και ό,τι απαιτείται για τη μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξοπλισμού και 
αντικειμένων μικρότερα των 100 Kg. 
Και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Άρθρα τιμολογίου  

Άρθρο 1ο 

Παρακολούθηση και λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020  

Το κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα για την δωδεκάμηνη Επιστημονική παρακολούθηση, συντήρηση και 
λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Δήμου Κυθήρων, στη 
θέση Καψάλι, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη Διακήρυξη, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
τεύχη της παρούσης μελέτης. 

ΜΟΝΑΔΑ:  μήνας  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα Ευρώ ( 3.350 € ) 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πειραιάς   11-03-2020 

 

 

  

 

Αναστασία  Σαμουρκασίδου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Πειραιάς   11-03-2020 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

 

Σταύρος  Βεϊόγλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 2, 185 31, Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 213.160.1662 

Fax: 213.160.1671 

Φορέας: 
 

Υπηρεσία: 
 
 
 

Διάρκεια: 

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 
 
“ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020” 
 
Δώδεκα (12) Μήνες 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
(€) 

Δωδεκάμηνη επιστημονική παρακολούθηση, 

συντήρηση και λειτουργία του Βιολογικού 

Καθαρισμού Kαψαλίου Δήμου Κυθήρων, που 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την 

παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη 

μήνας 12 3.350,00 40.200,00 

Φ.Π.Α. 24%    9.648,00 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 
    

49.848,00 

 

 

 
 

 

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πειραιάς   11-03-2020 

 

 

  

 

Αναστασία Σαμουρκασίδου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Πειραιάς   11-03-2020 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

 

Σταύρος Βεϊόγλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 2, 185 31, Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 213.160.1662 

Fax: 213.160.1671 

Φορέας: 
 

Υπηρεσία: 
 
 

Διάρκεια: 

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 
 
“ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 
2020” 
Δώδεκα (12) Μήνες 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  
 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛ. 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 

  €/ΜΗΝΑ €/ΜΗΝΑ 12 ΜΗΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 100% 750 1.125 13.500 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ 40% 1050 1.575 7.560 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ) 40% 1150 

 

1.725 8.280 
 ΣΥΝΟΛΟ 29.340 

 

ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €/ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 12 ΜΗΝΕΣ (€) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ 244 2.928  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 150 1.800 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 34.068 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (18%) 6.132 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 40.200 € 
 

 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Πειραιάς   11-03-2020 

 

 

  

 

Αναστασία Σαμουρκασίδου 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Πειραιάς   11-03-2020 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

 

Σταύρος Βεϊόγλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’   
Έντυπο προσφοράς 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
Υπηρεσία: 

 

 
 

Διάρκεια: 

 
“ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 

2020” 
Δώδεκα (12) Μήνες 

 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ % (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : 
 

 …………………………………….……      
 

Ημερομηνία: …..…/05/2020 
    Ο Προσφέρων 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΒΑΣΕΙ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡ

ΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Αριθμητικά)   

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ολογράφως) € 

Δωδεκάμηνη 

επιστημονική 

παρακολούθηση, 

συντήρηση και 

λειτουργία του 

Βιολογικού 

Καθαρισμού 

Kαψαλίου Δήμου 

Κυθήρων, που 

περιλαμβάνει όλες 

τις δαπάνες για την 

παροχή της 

υπηρεσίας όπως 

αυτή περιγράφεται 

στα συμβατικά 

τεύχη. 

 

μήνας 12 3.350€ 40.200€      

 

Φ.Π.Α. 24% - -  9.648€ -    

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
- -  49.848€ 

-    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’   
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6161 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 80100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Άννα Μπουρνά 

- Τηλέφωνο:                               2736031213 

- Ηλ. ταχυδρομείο:                    kythira@otenet.gr 

- - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο Διαδίκτυο όπου παρέχονται τα τεύχη:    

                                 [http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV):  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 2020,   

CPV: 90481000-2  (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   6161 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [οχι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [οχι] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 

 

ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ





 

Σελ. 87 απ 103 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ





 

Σελ. 88 απ 103 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ





 

Σελ. 90 απ 103 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 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.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 
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14 Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 
αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι 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, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

ΑΔΑ: Ω67ΩΩΛΨ-03Ρ
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