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ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.    αφινα: 12/10/2018  
Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου    Αρ. Ρρωτ.: 5911 
19009 Λιμάνι αφινασ  
Τθλ: (+30) 22940 23605 / 22840 
Fax: (+30) 22940 26076      
Email: grammateia@rafinaport.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡ 2/2017  
 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ (ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ) ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ:  

 

«Παποσή ςπηπεζιών εκκένωζηρ δεξαμενών και μεηαθοπάρ οικιακών 

λςμάηων Λιμένων Ραθήναρ και Αγ. Μαπίναρ καθώρ και καθαπιζμού 

 

 
 
 
 

Αρικ. Διακιρυξθσ Ρ05/2018 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 
 
Ταχ. Διεφκυνςθ:  Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου Λιμάνι αφινασ  
Ταχ. Κϊδικασ:   190 09, ΑΦΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ 
Ρλθροφορίεσ:   Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν 
Τθλ.:    (22940) 22 840  
Φαξ:    (22940) 26 076 

E-mail:    grammateia@rafinaport.gr 

 

 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

19/11/2018 Ημζρα Δευτζρα και ϊρα 08:00 23/11/2018 Ημζρα Ραραςκευι και ϊρα 17:00 

 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. Ρ05/2018 
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

«Εκκζνωςθσ Δεξαμενϊν και Μεταφοράσ Οικιακϊν Λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. 

Μαρίνασ κακϊσ και Κακαριςμοφ Κεντρικοφ Αγωγοφ/Φρεατίων Αποχζτευςθσ και 

δεξαμενϊν λυμάτων κακϊσ και του Κεντρικοφ και Ρεριφερειακϊν Αγωγϊν/Φρεατίων 

Πμβριων Λιμζνα αφινασ»  

Για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ με δικαίωμα προαίρεςθσ από τον Ανακζτοντα Φορζα για ζνα 

(1) ακόμα ζτοσ  

Ρροχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ των εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ (70.000€) άνευ ΦΡΑ και 

ογδόντα ζξι χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ (86.800€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.  

CPV: 90460000-9 

mailto:grammateia@rafinaport.gr
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 
Αρικ. Διακιρυξθσ Ρ…../2018 

Ανακζτων Φορζασ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 

Τφποσ προμικειασ Δθμόςια Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν για τθν εκκζνωςθ 
δεξαμενϊν και μεταφοράσ οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων 
αφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ και κακαριςμοφ 
κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και 
δεξαμενϊν λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και 
περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα 
αφινασ. 

CPV 
CPV: 90460000-9 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΝΑΙ 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

Ημερομθνία Ζναρξθσ Υποβολισ των 

Ρροςφορϊν 
19/11/2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 08:00 

 

Ημερομθνία Λιξθσ Υποβολισ των 

Ρροςφορϊν 

23/11/2018, θμζρα Ραραςκευι, ϊρα 17:00 

Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ 
Ρροςφορϊν  

29/11/2018, θμζρα Ρζμπτθ, ϊρα 11:00 

Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ  

 

12/10/2018 

Τόποσ – Τρόποσ κατάκεςθσ των 
Ρροςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται Ηλεκτρονικά ςτο Εκνικό 

Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.promitheus.gov.gr, 

Υποβάλλονται ςε Ζντυπθ μορφι: Τα ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά (πρωτότυπα) τθσ προςφοράσ που 

υποβάλλονται θλεκτρονικά κατατίκενται, ςε ζντυπθ 

μορφι ςφραγιςμζνα εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτον Οργανιςμό 

Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου 

Λιμάνι αφινασ, ΤΚ 190 09, ΑΦΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 

διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 

Αρμόδιο όργανο για τθν αποςφράγιςθ 

των προςφορϊν: 
Η Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν, 
των διαγωνιςμϊν, θ οποία ορίςτθκε από τθν υπ’ αρικ.: 
……/2018 Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ανακζτοντα Φορζα  

Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ Εβδομιντα χιλιάδεσ ευρϊ (70.000€) άνευ ΦΡΑ 
και ογδόντα ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ 
(86.800€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% . 
Η δαπάνθ του ζργου κα βαρφνει τον προχπολογιςμό 
ζτουσ 2018, 2019 και 2020 (ςε περίπτωςθ χριςθσ του 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ) του Ανακζτοντα Φορζα 
(Αρικ. Λογ. Σχεδ. 62.98.04) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί το δικαίωμα τθσ επανα - Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ με 
τροποποίθςθ ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ 
ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ από τθν εν λόγω ανάγκθ παροχισ 
υπθρεςίασ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ 
αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ 
του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του 
υποψθφίου των όρων διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα 
ςτο ςφνολό τουσ κακϊσ επίςθσ και των τυχόν διευκρινίςεων επ’ αυτϊν. Οποιεςδιποτε 
δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/ και υποβολι των προςφορϊν από τουσ 
υποψθφίουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και ο 
Ανακζτων Φορζασ δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

 
 

Συντομογραφίεσ – Γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΕΕΕΕ Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επίςθμο ζντυπο όπου 

δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, 

προκθρφξεισ κλπ., που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι 

αυτοφσ που αφοροφν. 

ΕΡ ΔΜ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ» 

ΕΣΗΔΗΣ Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

ΕΥΔ ΔΜ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ» 

ΝΡΔΔ  Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το Ελλθνικό δίκαιο 

ΝΡΙΔ Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το Ελλθνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου 

  

 

 

Οριςμοί Διακθρφξεων του Ανακζτοντα Φορζα Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

Ανάδοχοσ Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθν Σφμβαςθ και 

κα υλοποιιςει το ςφνολο του Ζργου. 

Οικονομικόσ Φορζασ  Ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ. 

Ανακζτων Φορζασ Ο Ανακζτων Φορζασ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. ο οποίοσ κα υπογράψει με τον 

Ανάδοχο τθν Σφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΥΡΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν 

οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, 

ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ τθλεομοιοτυπικοφ, 

θλεκτρονικι δ/νςθ, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ 

επικοινωνίασ του Ανακζτοντα Φορζα με αυτόν. 
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Οριςμοί Διακθρφξεων του Ανακζτοντα Φορζα Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ Ο αρικμόσ Ρρωτοκόλλου τθσ Διακιρυξθσ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

του Ζργου. 

Αρμόδια Επιτροπι Η Επιτροπι που ςυςτινεται κάκε φορά με Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 

του Ανακζτοντα Φορζα ςφμφωνα με το άρκρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α/147/8-08-2016) . 

Διακιρυξθ Το παρόν ζγγραφο που εκδίδεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ / υποψιφιουσ 

διαγωνιηόμενουσ από τον Ανακζτοντα Φορζα και περιζχει τθν περιγραφι του 

αντικειμζνου και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ διενεργείται ο 

Διαγωνιςμόσ. 

Επίςθμθ γλϊςςα του 

Διαγωνιςμοφ και τθσ 

Σφμβαςθσ  

Επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ και τθσ Σφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. Η 

παροφςα Διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και 

θ Σφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά 

και οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων που κα υποβλθκοφν κα είναι 

ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια/ 

εγχειρίδια που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

ΕΡΡΕ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου. 

Η ΕΡΡΕ ςυςτινεται κάκε φορά με Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του 

Ανακζτοντα Φορζα ςφμφωνα με το άρκρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α/147/8-08-2016). 

Ζργο Το ςφνολο του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Ο Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων, Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν. 

Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Η εκτιμϊμενθ από τον Ανακζτοντα Φορζα δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του 

Ζργου (μθ περιλαμβανομζνου ΦΡΑ). 

Σφμβαςθ Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 

το ςφνολο του Ζργου, δθλαδι μεταξφ του Ανακζτοντα Φορζα ωσ 

Ανακζτοντοσ Φορζα και του Αναδόχου του Ζργου που κα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεφχθ Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ του Ανακζτοντοσ Φορζα και του Αναδόχου, 

κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθν ςυνοδεφουν και τθν ςυμπλθρϊνουν και 

περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ:  

α. τθ Σφμβαςθ,  
β. τον Ν. 4412/2016, 
γ. τθν Ρροςφορά του Αναδόχου,  
δ. τθν Διακιρυξθ. 

Συμβατικό Τίμθμα Το ςυνολικό τίμθμα τθσ Σφμβαςθσ (περιλαμβανομζνου ΦΡΑ). 

ΤΕΥΔ Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.  
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Ο Ανακζτων Φορζασ Λιμζνα αφινασ Α.Ε. λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 

1. Τον N. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Τθν με αρ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του 

άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

3. Το Ν. 4446/2016 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Ραράβολα, 

Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ 

ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του Ν.4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-

12-2016). 

4. Το Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Το Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

7. Το Ν. 3844/2010 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν 

εςωτερικι αγορά και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 63/Α/05-05-2010). 

8. Το Ν. 3846/2010 «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

66/Α/11-05-2010).  

9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10. Τισ διατάξεισ τθσ αρ. ΕΙΒ221/65 (Φ.Ε.Κ. 138/Β/24-2-65) «Ρερί διάκεςθσ λυμάτων και 

βιομθχανικϊν αποβλιτων». 

11. Το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 

ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115/15-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

12. Το Ν. 3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

138/Α/16-06-2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

13. Το Ν. 4013/2011 “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 

ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι 

διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

14. Το Ν. 4046/2012 «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ 

μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ 

Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου 

Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ 
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Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου 

χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Αϋ/14-02- 2012). 

15. Το Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπωσ ιςχφει. 

16. Το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 

εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

17. Το Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28- 

06-2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

18. Το Ρ.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

19. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 

2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

20. Τθν υπ’ αρικμ. Ρ1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

21. Τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. 

22. Το Ν. 2190/1920 ΦΕΚ Αϋ 216/19-09-1920, «Ρερί Ανωνφμων Εταιρειϊν». 

23. Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Αϋ/85) «Υγιεινι και Αςφάλεια εργαηομζνων», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ρ.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Αϋ/96) «Μζτρα για τθν βελτίωςθ 

τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ 

με τισ οδθγίεσ 8913911ΕΟΚ και 9113831ΕΟΚ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 

159/99 (ΦΕΚ 157/Αϋ/99). 

24. Το Ν. 4024/2011 ΦΕΚ Αϋ 226/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 

βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του 

μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

25. Το Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Αϋ 88/18-04-2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν 

Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 

του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ.». 

26. Το Ν. 2121/1993 ΦΕΚ Αϋ 25/04-03-1993 «Ρνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά 

δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα». 

27. Το Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145/Αϋ/01) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – 

Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ». 

28. Το Ν. 3016/2002 ΦΕΚ Αϋ 110/17-05-2002 «Για τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ, κζματα 

μιςκολογίου και άλλεσ διατάξεισ.». 

29. Το Ν. 3886/2010 (Αϋ173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθν ςφναψθ Δθμοςίων 

Συμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 76, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

30. Τον Ν. 4250/26-3-2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων 

του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) Αϋ και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 71/Αϋ/26-3-2014).  

31. Τον εγκεκριμζνο Ρροχπολογιςμό ζτουσ 2018 του Ανακζτοντα Φορζα 
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32. Τθν υπ’ αρ. 9.1/2018 Απόφαςθ του Δ.Σ./Ο.Λ.. Α.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι 

τθσ παροφςθσ. 

33. Τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ . 

 
 

ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ 

τιμι ανά κυβικό μζτρο εκκζνωςθσ και τθσ μεταφοράσ των λυμάτων των Λιμζνων 

αφινασ και Αγίασ Μαρίνασ κακϊσ, και τθ χαμθλότερθ τιμι ςυνολικά ανά φορά 

του κακαριςμοφ κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 

λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων 

Λιμζνα αφινασ, μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ 

(70.000€) άνευ ΦΡΑ και ογδόντα ζξι χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ (86.800€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% και των νομίμων κρατιςεων, για τθν ανάδειξθ 

του Αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν εκκζνωςθσ δεξαμενϊν και μεταφοράσ οικιακϊν 

λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ και κακαριςμοφ κεντρικοφ 

αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και 

περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ για χρονικό διάςτθμα 

ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

2. Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί τι δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν επζκταςθ τθσ ιςχφοσ 

τθσ Συμβάςεωσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ με 

τθν αρχικι Σφμβαςθ.  

3. α. Η θλεκτρονικι διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ, κα γίνει τουλάχιςτον 40 θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του. 

β. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται μόνο 

ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτισ διευκφνςεισ www.rafinaport.gr και 

www.promitheus.gov.gr. 

γ. Τα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό 

τόπο του Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων, οι Οικονομικοί Φορείσ πρζπει να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 

τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Το θλεκτρονικό αρχείο 

με το κείμενο των ερωτθμάτων απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Οι διευκρινίςεισ κα παρζχονται από τον Ανακζτοντα Φορζα ςτο διάςτθμα από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. ζωσ και ζξι (6) θμζρεσ από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν 

ζναρξθ υποβολισ των Ρροςφορϊν.  

Ο Ανακζτων Φορζασ δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που δεν κα υποβλθκοφν 

θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί 

προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Ανακζτοντοσ Φορζα, ςχετικά με τουσ όρουσ 

του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα 

βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 

ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφοράσ και οι 
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διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 

ςυςτιματοσ.  

Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του 

Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα επί 

ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του 

Διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι 

ςτο διαδικτυακό τόπο του Ανακζτοντοσ Φορζα.  

δ. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο Διαγωνιςμό αυτό προςφορζσ, ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 

προςφζροντεσ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ (θμερολογιακζσ) από τθν επομζνθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν. 

Εάν οι διαγωνιηόμενοι κλθκοφν εγγράφωσ ι θλεκτρονικά από τον Ανακζτοντα Φορζα 

να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ και αποδεχκοφν τθν παράταςθ 

(εγγράφωσ ι θλεκτρονικά), οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το 

επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο Ανακζτων 

Φορζασ κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Οικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν 

ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 

όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί Οικονομικοί 

Φορείσ. 

Η ιςχφσ των προςφορϊν παρατείνεται αυτοδικαίωσ για όςο χρονικό διάςτθμα 

ενδεχομζνωσ αναςταλεί θ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ ι εμποδιςτεί θ πρόοδοσ 

αυτοφ, ςυνεπεία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ζνδικου μζςου ι βοθκιματοσ 

κατά πράξεων ι παραλείψεων των Αρμοδίων Οργάνων του Ανακζτοντα Φορζα, που 

αφοροφν ςτον Διαγωνιςμό.  

ε. Ρροςφορά, που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερομζνου, 

απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ. 

ςτ. Οι προςφορζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα καλφπτουν το ςφνολο των 

απαιτοφμενων από τθν παροφςα Διακιρυξθ υπθρεςιϊν. 

 

4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ 

φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ και 

ςωματεία που: 

 Είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι είναι 

εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χϊρο (ΕΟΧ) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν 

Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Του Ανακζτοντα 

Φορζα Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

Α'139), υπό τον όρο ότι θ Σφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. – ι είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με 

τθν Ε.Ε. ι ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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του κράτουσ -μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει 

ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι 

τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω 

χωρϊν. 

 Διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 

ψθφιακισ υπογραφισ και ζχουν εγγραφεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -

Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ 

που κακορίηονται ςτισ κατωτζρω παραγράφουσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

και «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». 

Η ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει 

να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ 

ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι 

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον 

χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν 

ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω 

ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ τα υπόλοιπα μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ 

ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 

προτείνουν αντικατάςταςθ. Η αντικατάςταςθ γίνεται δεκτι μόνο κατόπιν εγκρίςεωσ 

αυτισ με Απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του Ανακζτοντα Φορζα οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.  

Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., και 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το 

δικαίωμα να παρζχουν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, δεν κα απορρίπτονται για το λόγο ότι 

κα ζπρεπε ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα.  

Τα νομικά πρόςωπα αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ και τα επαγγελματικά 

προςόντα των προςϊπων που κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ 

ζργου. 

 

5. Για τθν ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται 

να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 

ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – 

Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία 

εγγραφισ: 

 Οι Οικονομικοί Φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από 

τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ Οικονομικόσ Φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 

(παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ 

του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ : 

 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν Ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ 

Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα 

χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον 

γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

 Οι Οικονομικοί Φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν Ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου 

(ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ 

Φ.Ρ.Α. (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των 

διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

 Οι Οικονομικοί Φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 

και ταυτοποιοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) 

αποςτζλλοντασ: 

α) είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι, 

β) είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται για τισ 

Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ρρομθκειϊν και 

για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Υπθρεςιϊν και ςφμφωνα με τουσ 

προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του Οικονομικοφ 

Φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 

επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ 

αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ 

θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ. 

 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το 

αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο 

ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 

ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

6. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: 

 Πςοι δεν πλθροφν το ανωτζρω Δικαίωμα Συμμετοχισ. 

 Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ 

Συμμετοχισ». 

 Πςοι ζχουν κθρυχκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ ζκπτωτοι από Σφμβαςθ 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 

  Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο 

Άρκρο 25 τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 24/2014/Ε.Ε., ιτοι υπάρχει εισ βάροσ των 

νομίμων εκπροςϊπων τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν ι 

περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ: 

o ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
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o δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ 

κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, 

o απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

o νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται 

ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 

1991 για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, 

o κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, 

πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι 

τουσ βάςει αμετάκλθτθσ Απόφαςθσ ι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν 

επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα. 

 Πςοι αποκλείςκθκαν από Διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Απόφαςθ του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για 

οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 

παραπάνω κυρϊςεισ. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 

7. Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ ζωσ Γ’) και των επιςυναπτόμενων ς’ αυτι 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΩΝ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 

 

1. Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

2. Γενικοί Προι του Διαγωνιςμοφ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

3. Δικαιολογθτικά Διαγωνιςμοφ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

4. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ - Ρίνακασ 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ 

5. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Συμμετοχισ και 

Καλισ Εκτζλεςθσ ) 

ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ 

6. ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΑΑΤΗΜΑ Γϋ 

7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ 

 
 

7. Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί: 

α) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα www.rafinaport.gr , 

β) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

www.eprocurement.gov.gr.. 

http://www.rafinaport.gr/
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Η περίλθψθ του Διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί / δθμοςιευκεί: 

α) ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ Διαφγεια, www.diavgeia.gov.gr., 

β) ςε δφο εφθμερίδεσ (μια πανελλινιασ κυκλοφορίασ και ςε μία τοπικι), 

γ) ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα (Του Ανακζτοντα Φορζα Λιμζνοσ αφινασ 

Α.Ε.). 

 

8. Η διάκεςθ των τευχϊν του Διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τον Ανακζτοντα Φορζα. 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ 

πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν 

εγγράφωσ ςτον Ανακζτοντα Φορζα και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. 

Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό 

τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε 

Οικονομικόσ Φορζασ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το 

ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Η προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ Διακιρυξθσ είναι μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 

πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι ζωσ και τθν 

14/11/2018 και ϊρα 15:00 Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτο αρ. 12 τθσ υπ’ αρ. Ρ1/2390/2013 Υ.Α. 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι φόρμα 

του Συςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το 

οποίο φζρει ψθφιακι μορφι (πρωτότυπο). Ο Οικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να 

κατακζςει τθν ωσ άνω ζνςταςθ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 

υποβολι τθσ, ςτον Ανακζτοντα Φορζα, υπόψιν τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ Ενςτάςεων. 

 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ Ρερίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν 

επαναλθπτικισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και ςε περίπτωςθ άγονου Διαγωνιςμοφ, τον 

Ανακζτοντα Φορζα. 
 

9. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 23/11/2018 ϊρα 

17:00. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr, τα 

πρωτότυπα ζγγραφα κα κατατίκενται ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., Ακτι 

Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ, Ταχ. Κϊδικασ: 190 09, ΑΦΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ. 

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά από τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα ι κα 

κατατεκοφν με επιςτολι εκτόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων, λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. 

 

10. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεςμεφονται ότι:  

http://www.diavgeia.gov.gr/
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Α) τθροφν και κα εξακολουκοφν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το Εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με το άρκρο 253 του ν. 4412/2016, τθν 

τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων που απορρζουν από τισ ςε ιςχφ αποφάςεισ ειδικά για 

τουσ χϊρουσ ευκφνθσ του Ανακζτοντα Φορζα. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 339, κακϊσ και τισ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 

ενεργοφν εντόσ των ορίων ευκφνθσ και αρμοδιότθτάσ τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 253 

του ν. 4412/2016, 

 

Β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, 

Γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.  

Δ) κα τθροφν τα ςχζδια του Ανακζτοντα Φορζα ςε ότι αφορά ςτθ Συμμόρφωςθ με τον 

Κανονιςμό για τθν τιρθςθ, διακίνθςθ και επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, ΕΕ 2016/679, (GDPR). 

 

 

Η Διευκφνουςα Σφμβουλοσ 

του Ανακζτοντα Φορζα  

 

 

 

 
Αικατερίνθ Αδαμοποφλου
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Ανακζτων Φορζασ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. διενεργεί: 

1. Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ανοιχτό Διαγωνιςμό με προςφορζσ που υποβάλλονται από 

τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 

ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 

φάκελο, για τθν ανάδειξθ του Αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν εκκζνωςθσ δεξαμενϊν 

και μεταφοράσ οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ και 

τον κακαριςμό του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 

λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων 

Λιμζνα αφινασ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ με δικαίωμα προαίρεςθσ του Ανακζτοντα Φορζα για τθν επζκταςθ ιςχφοσ 

τθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.  

Το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά κυβικό μζτρο εκκζνωςθσ και 

μεταφοράσ των λυμάτων και θ χαμθλότερθ τιμι ςυνολικά ανά φορά του 

κακαριςμοφ του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 

λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων 

Λιμζνα αφινασ. Αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά 

αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν είναι εβδομιντα χιλιάδεσ ευρϊ 

(70.000€) άνευ ΦΡΑ και ογδόντα ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ (86.800€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% και βαρφνει τισ πιςτϊςεισ των 

προχπολογιςμϊν ετϊν 2019 και 2020 του Ανακζτοντα Φορζα Λιμζνα αφινασ Α.Ε. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και θ κατάκεςθ προςφορϊν κα γίνει από 

19/11/2018, ϊρα 08:00 ζωσ 23/11/2018, ϊρα 17:00. 

Οι προςφορζσ, που κατατίκενται ςε ζντυπθ μορφι, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

θλεκτρονικι υποβολι τουσ, επιςτρζφονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ.  

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ 

(θμερολογιακζσ), προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει 

χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 120 θμερϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία φακζλου προςφοράσ, κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα 

ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ 

όρουσ, για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι 

και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα 

επιςυναπτόμενα ςτθν Τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά ςτοιχεία, που μπορεί να 

είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ωσ εξισ: 
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i. Τιμι ανά κυβικό μζτρο (μονάδα μζτρθςθσ) εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των 

λυμάτων άνευ Φ.Ρ.Α., ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων 

κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν.  

ii. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι ανά κυβικό μζτρο με Φ.Ρ.Α.. 

iii. Τιμι για κάκε φορά (μονάδα μζτρθςθσ είναι το αυτοτελζσ υποζργο) κακαριςμοφ 

του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων Λιμζνα 

αφινασ, άνευ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ 

κρατιςεων. 

iv. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι για κάκε φορά κακαριςμοφ του ανωτζρω 

αναφερομζνου υποζργου με Φ.Ρ.Α.. 

v. Τιμι για κάκε φορά (μονάδα μζτρθςθσ είναι το αυτοτελζσ υποζργο) κακαριςμοφ 

κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ, άνευ 

Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων. 

vi. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι για κάκε φορά κακαριςμοφ του ανωτζρω 

αναφερομζνου υποζργου με Φ.Ρ.Α.. 

 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι θ 

προςφορά δεν εκφράηεται ςε Ευρϊ €, και ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 

ανωτζρω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ ο οποίοσ κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 

προςφοράσ ανά κυβικό μζτρο για τθν εκκζνωςθ και μεταφορά των λυμάτων και τθ 

χαμθλότερθ τιμι ςυνολικά ανά φορά για τον κακαριςμό του κεντρικοφ 

αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων Λιμζνα αφινασ και του 

κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ, ωσ 

αυτοτελι υποζργα, εφόςον θ προςφορά καλφπτει ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ τισ τεχνικζσ 

περιγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ 
και υπζρ τθσ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,6% (επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ). 
 
Τζλοσ, μετά από τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν, οι υποψιφιοι προμθκευτζσ μποροφν να παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο 
όταν αυτζσ ηθτοφνται από τον Οργανιςμό. Από τισ διευκρινίςεισ οι οποίεσ παρζχονται, 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 
ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 



[17] 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4155/2013, ςτο άρκρο 11 

τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», ςτο ΡΔ 60/2007 και ςυμπλθρωματικά ςτο ΡΔ 118/2007 και 

ζντυπα. 

Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

i. ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

προςφορά» και  

ii. ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».  

 

Με τον όρο «(υπο)φάκελοσ» εννοοφμε τθν κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων 

ςτο ςφςτθμα. 

 

2. Ο ζντυποσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ αφορά ςτα «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 

υποβάλλεται ςτον Ανακζτοντα Φορζα ςφραγιςμζνοσ και περιλαμβάνει εκείνα τα 

ςτοιχεία τθσ παρ. Β.2.2 τθσ παροφςασ που α) δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον 

ίδιο τον Οικονομικό Φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του 

υπογραφι ι β) δεν ζχουν εκδοκεί από τισ Δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ φορείσ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 11 του ν.2690/1999 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του 

Ν.4250/2014). 

 Ο ζντυποσ φάκελοσ κατατίκεται ι αποςτζλλεται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνα) ςτθν ζδρα 

του Ανακζτοντοσ Φορζα και πρζπει να ζχει περιζλκει ςε αυτόν το αργότερο εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθ 

μορφι ενόσ ενιαίου ςφραγιςμζνου φακζλου. Οι υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ 

οφείλουν να κατακζςουν μαηί με τον φάκελο αυτό διαβιβαςτικό (που κα βρίςκεται 

ζξω από τον ςφραγιςμζνο φάκελο για πρωτοκόλλθςι του). 

3. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ απαιτείται να φζρει τθν ζνδειξθ:  
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

«Για τθν ανάδειξθ του Αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν εκκζνωςθσ 

δεξαμενϊν και μεταφοράσ οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. 

Μαρίνασ κακϊσ και τον κακαριςμό του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων 

αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και 

περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ» 

AΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΕΑΣ: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ:  

23/11/2018, ΗΜΕΑ: Ραραςκευι, ΩΑ:17:00 

 

4. Στο φάκελο αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ 

τθλεφϊνου, φαξ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του Οικονομικοφ Φορζα 

που υποβάλλει προςφορά και πρζπει να ζχει περιζλκει ςτον Ανακζτοντα Φορζα το 

αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ 

προςφοράσ, με τθ μορφι ενόσ ενιαίου ςφραγιςμζνου φακζλου. Οι υποψιφιοι 

Οικονομικοί Φορείσ οφείλουν να κατακζςουν μαηί με το φάκελο αυτόν, διαβιβαςτικό 

(που κα βρίςκεται ζξω από το ςφραγιςμζνο φάκελο για πρωτοκόλλθςι του).  

 

5. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από 

αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 

Οι υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ καλοφνται να δικαιολογιςουν ςτθν ωσ άνω 

περίπτωςθ (αναφζροντασ ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 257 του Ν. 4412/2016, ςτον Ανακζτοντα Φορζα.  

Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ πλθροφοριϊν που ζχουν υποδειχκεί από τουσ 

Υποψθφίουσ ωσ εμπιςτευτικζσ (εμπορικά ευαίςκθτεσ), θ Επιτροπι Διενζργειασ και 

Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ δφναται να αποκαλφψει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ όπου 

απαιτείται βάςει του νόμου. 

Η παραλαβι από τθν ωσ άνω Επιτροπι οποιουδιποτε υλικοφ χαρακτθριςμζνου ωσ 

«εμπιςτευτικοφ» δεν πρζπει, για τουσ λόγουσ που δίνονται ανωτζρω, να εκλθφκεί 

αποδοχι αυτοφ του χαρακτθριςμοφ εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ.  

6. Ο χριςτθσ - Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ, 

θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά του, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ, ςε μορφι 

αρχείου .pdf ςφμφωνα με το N. 4155/2013 και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτζρω. 
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Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου 

τφπου pdf.  

Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται 

ςχετικι κεϊρθςθ. 

Ειδικά τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αφοροφν ζγγραφα που παρζχονται από 

τουσ δθμόςιουσ φορείσ τθσ περ. δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν. 4155/2013 

αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τον Ανακζτοντα Φορζα μζςω διαλειτουργικότθτασ 

των ςυςτθμάτων. Ζωσ τθν πλιρθ διαλειτουργικότθτα, τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, για 

τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και τθν κατακφρωςθ, υποβάλλονται από 

τουσ πιςτοποιθμζνουσ Οικονομικοφσ Φορείσ - χριςτεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν υπ' αρ. ΥΑΡ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτι θ 

υπθρεςία δεν παρζχεται για το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, υποβάλλονται από τουσ 

πιςτοποιθμζνουσ Οικονομικοφσ Φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου .pdf 

προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν κατά περίπτωςθ και ςε ζντυπθ 

μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

 

Το προβλεπόμενο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016 του άρκρου 17 τθσ παροφςασ, είναι επιςυναπτόμενο ςτθν 

παροφςα και διακζςιμο ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), www.eaadhsy.gr και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα, υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν 

απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Οι υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΤΕΥΔ και το υποβάλουν, εντόσ του 

φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα ι επί νομικϊν προςϊπων από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα και 

όλα τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτα δφο τελευταία εδάφια τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 

του Ν. 4412/2016 (όλα τα πρόςωπα που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του Οικονομικοφ Φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν). 

Η υποχρζωςθ αυτι αφορά ιδίωσ: 

i. Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε., ι Ι.Κ.Ε. 

ii. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι 

Α.Ε.. 

iii. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

iv.  Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον 

Ρρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. 

v. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο Οικονομικόσ Φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα 

τθσ Σφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

των υπεργολάβων ι άλλων Οικονομικϊν Φορζων για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ από τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ ι τουσ άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ.  

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οδθγίεσ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ :  

Τα πεδία ςτα οποία αναγράφεται «Δεν εφαρμόηεται» δεν απαιτείται από τον υποψιφιο 

Οικονομικό Φορζα να ςυμπλθρωκοφν.  

Ειδικά :  

α) Τα πεδία τθσ ενότθτασ Γϋ του «Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον Οικονομικό 

Φορζα» ςυμπλθρϊνονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ 

Φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων για τθν κάλυψθ των ελάχιςτων 

προχποκζςεων του άρκρου 18 τθσ Διακιρυξθσ.  

β) Τα πεδία τθσ ενότθτασ Δϋ του «Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον Οικονομικό 

Φορζα» ςυμπλθρϊνονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ 

Φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα του ζργου υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ διαφορετικά ςτο πεδίο τίκεται θ απάντθςθ ΟΧΙ.  

 

ΤΕΥΔ - Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων ι Κοινοπραξίεσ  

Επί προςφορϊν Ενϊςεων ι Κοινοπραξιϊν κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, 

υποβάλει χωριςτό ΤΕΥΔ ςφμφωνα με τα ανωτζρω.  

 

ΤΕΥΔ – Στιριξθ Οικονομικοφ Φορζα ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων : 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ που υποβάλει τθν προςφορά 

ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτου/ων Οικονομικϊν Φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί 

ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, με τθν προςφορά υποβάλλεται χωριςτό ΤΕΥΔ, που 

ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ψθφιακά από τον/τουσ τρίτο/ουσ, ςυμπλθρϊνοντασ: 

 τισ ενότθτεσ των Α και Β του Μζρουσ ΙΙ , το Μζροσ ΙΙΙ , τα ςχετικά με τθν ειδικι 
ικανότθτα τθν οποία δανείηει ςτον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα πεδία του Μζρουσ 
IV του ΤΕΥΔ κακϊσ και το Μζροσ VI Τελικζσ Δθλϊςεισ .  

Για τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ του/των τρίτου/ων ιςχφουν τα ανωτζρω αναφερόμενα για 

τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ του προςφζροντοσ.  

 

ΤΕΥΔ - Υπεργολάβοι: 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτο/ουσ (βλ. ΤΕΥΔ, μζροσ ΙΙ, παράγραφοσ Δ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ 

ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο Οικονομικόσ Φορζασ») και το τμιμα του 

ζργου που πρόκειται να ανατεκεί υπεργολαβικά, τότε ο υπεργολάβοσ ςυμπλθρϊνει και 

υπογράφει ψθφιακά χωριςτό ΤΕΥΔ, το οποίο υποβάλλεται εντόσ του φακζλου 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία τθσ ενότθτασ Α και Β του 

Μζρουσ ΙΙ και τα πεδία των ενοτιτων του Μζρουσ ΙΙΙ κακϊσ και το Μζροσ VI Τελικζσ 

Δθλϊςεισ.  

Για τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ του υπεργολάβου ιςχφουν και εφαρμόηονται τα ανωτζρω 

αναφερόμενα για τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ του προςφζροντοσ.  

 

Ο χριςτθσ - Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλλει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf και υποχρεοφται να τθν υποβάλλει ςε ζντυπθ μορφι 

(πρωτότυπο) ςε προκεςμία που δεν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι. 

Ο Οικονομικόσ Φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν 
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ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται 

ψθφιακά και υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορζα. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των 

ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου υπεριςχφει το τελευταίο. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 

ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ 

επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και 

οικονομικι προςφορά). 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. Ο Οικονομικόσ 

Φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω του Συςτιματοσ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ, τισ 

κείμενεσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ και όςα ορίηονται ςτο Ν. 4412/2016. 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Σφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 

παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ςτον Οικονομικό 

Φορζα. 

 

7. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) επιμζρουσ, 

ανεξάρτθτουσ, θλεκτρονικοφσ (υπό)φακζλουσ: 

1. (Υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά - Τεχνικι προςφορά» που περιζχει αφενόσ τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ κακϊσ και τα 

αντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα και αφετζρου τθν 

Τεχνικι Ρροςφορά θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 

παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 

ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία. 

Η δομι τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Οικονομικοφ Φορζα κα πρζπει να 

ακολουκεί τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β’ & Γ’ τθσ παροφςασ. Ο (υπο)φάκελοσ «Τεχνικι 

Ρροςφορά», που κα υποβάλει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να λαμβάνει 

αυςτθρά υπόψθ του τισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου», όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ τθσ παροφςασ. 

Επιπλζον, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπεριλάβει και οποιοδιποτε 

άλλο ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του και απαντά ςτισ 

επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

κα δοκεί ςτισ δυνατότθτεσ και τθν ικανότθτα του προςφζροντοσ να εκτελζςει 

επιτυχϊσ το ζργο, ςτον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. 

2. (Υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» που περιλαμβάνεται θ Οικονομικι 

Ρροςφορά του Οικονομικοφ Φορζα. Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται 

θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Η Οικονομικι Ρροςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
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θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 

παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» πρζπει να περιλαμβάνει 

ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 20 του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ και το ζντυπο του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ) τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

Για τθν ορκι ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ 

ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ 

πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν επιτρζπονται αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ «ελιφκθ 

υπόψθ», «ςυμφωνοφμε και αποδεχόμεκα» κ.λπ. Σε περίπτωςθ δε που ςτο περιεχόμενο 

τθσ Ρροςφοράσ χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων 

εννοιϊν είναι υποχρεωτικό για τον υποψιφιο Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό 

πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ. 

 

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν – τεχνικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ 

του Ζργου και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο 

Διαγωνιςμοφ. 

Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ μετά 

τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για 

κατακφρωςθ κακϊσ και κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διατφπωςθ 

ι δικαςτικι ενζργεια.  

  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 

 
1. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν 

προβλεπόμενθ από το ςφςτθμα διαδικαςία.  
2. Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τζςςερισ (4) 

εργάςιμεσ θμζρεσ μετά από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ιτοι 29/11/2018 και ϊρα 12:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων του Ανακζτοντοσ Φορζα, εφαρμοηομζνων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
διαδικαςιϊν. 

3. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των 
θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά».  

4. Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αποςφραγίηονται 
θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε 
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θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ 
κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά από τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 

5. Αμζςωσ μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό κα ζχουν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 

Ομοίωσ, μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι 

Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 

αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 

προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

6. Μετά από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο 

ςτο ςφςτθμα ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ – ΕΔΔ) προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ των προςφορϊν εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για τθν ανάκεςθ δθμοςίων Συμβάςεων και των διαδικαςιϊν του Ανακζτοντοσ Φορζα 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 98 και 36 του Ν. 4412/2016.  

7. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα : 

Η Αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ - Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ 

διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των φακζλων και (υπο)φακζλων των 

προςφορϊν. Η ωσ άνω Επιτροπι ςυντάςςει και υπογράφει τα αιτιολογθμζνα 

πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και (υπο)φακζλων των προςφορϊν, τα οποία 

υποβάλλει αρμοδίωσ ςτο αποφαςίηον Πργανο του Ανακζτοντα Φορζα για τθ λιψθ 

και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ Απόφαςθσ για το ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ.  

8. Ακολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ Απόφαςθσ από τον Ανακζτοντα Φορζα 

για το υπόψθ ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ. Η Απόφαςθ κάκε ςταδίου Διαγωνιςμοφ 

αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του Διαγωνιςμοφ και ςχετικι 

θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ, 

αποςτζλλεται με μζριμνα του Ανακζτοντοσ Φορζα που διενεργεί το Διαγωνιςμό 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν αποκλείςτθκαν από τθν διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

1. Διαδικαςία Κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ 

Μετά από τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ωσ άνω ενθμζρωςθ των 

ςυμμετεχόντων επί τθσ εκδοκείςασ Απόφαςθσ για το ανωτζρω ςτάδιο και μετά τθν 

άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ Ρροςφυγϊν, τυχόν υποβλθκειςϊν 

προςφυγϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται 

θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και 

ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

που αναφζρονται ςτο άρκρο 21.  
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Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ και ςε ζντυπθ μορφι ςτον Ανακζτοντα 

Φορζα.  

Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ, κιρυξισ του ωσ ζκπτωτου και κατάπτωςθσ τθσ 

Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτων Φορζασ καλεί 

τον επόμενο ςε ςειρά ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων υποψιφιο 

Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ 

ανωτζρω.  

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» του 

προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ πραγματοποιείται δφο 

εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και από τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, 

φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ 

των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Η αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων 

πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων του Ανακζτοντοσ Φορζα, εφαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

διαδικαςιϊν.  

Αμζςωσ μετά από τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, κα ζχουν δικαίωμα 

θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε μόνο οι ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

από τθν διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ για οιονδιποτε λόγο. 

Η αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςχετικά ςτο 

Διοικθτικό Πργανο του Ανακζτοντοσ Φορζα, το οποίο αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχισ 

των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ εκδίδεται από τον Ανακζτοντα Φορζα θ Απόφαςθ 

κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ του ζργου ςτον Ανάδοχο και με μζριμνά του 

γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ που 

ζχουν αποκλειςτεί από τθν διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ για οιονδιποτε λόγο 

προςφζροντεσ. 

 
2. Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ 

Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ Απόφαςθ του 

Ανακζτοντα Φορζα, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, λαμβάνει χϊρα ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

i. Λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εφόςον από τθν 

παρατυπία είτε δεν αναπτφχκθκε αποτελεςματικόσ ανταγωνιςμόσ είτε 

επθρεάηεται το αποτζλεςμά τθσ. 

ii. Εφόςον θ διαδικαςία ανάκεςθσ απζβθ άγονθ, λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ ι 

απόρριψθσ όλων των προςφορϊν. 

iii. Αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν 

ενδιαφζρει πλζον τον Ανακζτοντα Φορζα. 

iv. Αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

v. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 

προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 



[25] 

 

επιλογισ και αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

vi. Αν θ προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ. 

vii. Για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 

Επίςθσ ο Ανακζτων Φορζασ ζχει δικαίωμα να ματαιϊςει τθ διαδικαςία λόγω κρίςιμθσ 

μεταβολισ ςτα δομικά ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, όπωσ θ αλλαγι χρθματοδοτικοφ 

προγράμματοσ. 

Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικά τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 

αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 

παράλειψθ. 

Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, ο Ανακζτων Φορζασ 

ακυρϊνει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ 

Σφμβαςθσ ι, εφόςον οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανακζτων 

Φορζασ ακυρϊνει τθ διαδικαςία για το εν λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ 

τζτοιων προςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ, ο Ανακζτων Φορζασ επιςτρζφει ςτουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

τισ προςφορζσ ι τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον ζχουν υποβλθκεί. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ το αρμόδιο όργανο μπορεί, 

με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ του, να προτείνει κατακφρωςθ του ζργου για το ςφνολο 

των τμθμάτων του Διαγωνιςμοφ ι για ζνα ι περιςςότερα από αυτά και πάντα εντόσ του 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου ζργου. Για κατακφρωςθ τμιματοσ 

κάτω του κακοριηόμενου από τθν Διακιρυξθ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον 

Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 2% επί τθσ ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. 

 Η Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι 

αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, τθσ οποίασ το 

ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του 

Ζργου, εκτόσ Φ.Ρ.Α.. Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

ανζρχεται ςε χίλια τετρακόςια ευρϊ (1.400,00€). 

 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι 

πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι 

ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να 

προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε 

χϊρα - μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει 

υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το 

ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων. 
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 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από 

τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα 

ςτοιχεία τθσ παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και να είναι ςφμφωνεσ με το 

ςυνθμμζνο Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ (ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ), 

άλλωσ αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ.  

 Εγγυιςεισ μποροφν να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α  Τ.Σ.Μ.Ε. Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με Γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 

αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

 Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 

θμζρεσ μετά το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

 Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τον Ανακζτοντα Φορζα να παρατακοφν οι 

προςφορζσ των διαγωνιηομζνων, οφείλουν οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είτε να 

προςκομίςουν ζγγραφο του φορζα που εξζδωςε προςκομιηόμενθ εγγυθτικι 

επιςτολι, από το οποίο να βεβαιϊνεται θ παράταςθ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ Συμμετοχισ για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα είτε να εκδοκεί νζα 

Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ (με όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ) με χρόνο λιξθσ τθσ τουλάχιςτον (30) θμερϊν μετά τον χρόνο 

παράταςθσ των Ρροςφορϊν.  

Στθν περίπτωςθ εκδόςεωσ νζασ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ επιςτρζφεται 

θ κατατεκείςα Εγγυθτικι Επιςτολισ Συμμετοχισ με τθν προςκόμιςθ τθσ νζασ.  

 Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 

κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, δεν 

προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί να 

υπογράψει εμπροκζςμωσ τθν Σφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ 

Σφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα 

οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθν ςυμμετοχι του ςτο 

Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

 Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

 Σε περίπτωςθ αποκλειςμοφ διαγωνιηόμενου ςε ενδιάμεςο ςτάδιο, οι Εγγυθτικζσ 

Επιςτολζσ επιςτρζφονται μετά  

Α) από αίτθςθ του Οικονομικοφ Φορζα, εφόςον παραιτθκεί από το δικαίωμα 

άςκθςθσ ζνςταςθσ ι θ Απόφαςθ του αποκλειςμοφ του δεν υπόκειται πλζον ςε 

διοικθτικζσ προςφυγζσ ι άλλωσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 

άςκθςθσ προςφυγισ, 

Β) από τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ Απόφαςθσ 

Κατακφρωςθσ. 

  Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ, θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει 

και όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ / 

Κοινοπραξίασ. 

 Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 

Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) 
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θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ Απόφαςθσ περί 

απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
 

2. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ: 

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγφθςθ 

Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 

5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. (άρκρο 72 του Ν. 

4412/16) και κα ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ υπογραφείςασ 

Σφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν. 4412/16, θ 

οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. 

Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ 

τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Ανακζτοντοσ 

Φορζα ζναντι του Αναδόχου.  

Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και 

πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα του Ν. 4412/2016 και το επιςυναπτόμενο 

ςχζδιο.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΣΗΜΔ 
 

1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται μόνο ςε ΕΥΩ για παροχι υπθρεςιϊν, ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςχετικι τεχνικι προδιαγραφι του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Αϋ 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.  

2. Ρροςφορά που δεν δίνει τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κα κακορίηει ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο 

νόμιςμα κα απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ. 

3. Οι τιμζσ νοοφνται ΧΩΙΣ ΟΟ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 

και παραμζνουν ςτακερζσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

5. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

i. Τιμι ανά κυβικό μζτρο (μονάδα μζτρθςθσ) εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των 

λυμάτων άνευ Φ.Ρ.Α., ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων 

κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν.  

ii. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι ανά κυβικό μζτρο με Φ.Ρ.Α.. 

iii. Τιμι για κάκε φορά (μονάδα μζτρθςθσ είναι το αυτοτελζσ ζργο) 

κακαριότθτασ του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 
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λυμάτων Λιμζνα αφινασ, άνευ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ 

τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων. 

iv. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι για κάκε φορά κακαριςμοφ του ωσ 

άνω υποζργου με Φ.Ρ.Α.. 

v. Τιμι για κάκε φορά (μονάδα μζτρθςθσ είναι το αυτοτελζσ ζργο) 

κακαριότθτασ του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων 

Λιμζνα αφινασ, άνευ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και 

κάκε είδουσ κρατιςεων. 

vi. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι για κάκε φορά κακαριςμοφ του ωσ 

άνω υποζργου με Φ.Ρ.Α. 

 
6. Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται αποκλειςτικά επί τθσ προςφερκείςασ τιμισ 

ανά κυβικό μζτρο άνευ Φ.Ρ.Α για τθν εκκζνωςθ και μεταφορά των λυμάτων και 
ςτθν τιμι μονάδοσ ςυνολικά για κάκε φορά κακαριςμοφ του κεντρικοφ 
αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων Λιμζνα αφινασ και του 
κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ ωσ 
αυτοτελι υποζργα άνευ Φ.Ρ.Α.  

7. Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα επί τθ βάςει τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, να 
ηθτιςει από τον Οικονομικό Φορζα ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των 
προςφερομζνων τιμϊν. Αυτόσ δε, υποχρεοφται να παρζχει τα ςτοιχεία αυτά. 

8. Αν για τθν ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν θ προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα 
χαμθλι, ο Ανακζτων Φορζασ, πριν απορρίψει τθν προςφορά αυτι, κα ηθτεί γραπτϊσ 
διευκρινίςεισ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Ωσ αςυνικιςτα χαμθλι οικονομικι 
προςφορά κεωρείται εκείνθ, θ οποία είναι μικρότερθ του 85% τθσ διαμζςου (median) 
των αποδεκτϊν Οικονομικϊν Ρροςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται ζγγραφθ 
αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν 
οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ, τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ, τισ 
εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει 
τθν υπθρεςία, τθν πρωτοτυπία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά από τθν 
παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά 
χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται. 

9. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ 

(βλζπε άρκρο 7) κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 0,6% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων. 

  

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

1. Η μεταφορά - παράδοςθ των υπθρεςιϊν, κα γίνεται με φροντίδα, δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Αναδόχου, που κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για τθ μεταφορά 

των λυμάτων, ςτισ εγκαταςτάςεισ του πλθςιζςτερου βιολογικοφ ςτακμοφ, όπωσ 

ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι εργαςιϊν τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

(περιγράφονται αναλυτικά ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ και θ παραλαβι τουσ κα 

γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν του 

Ανακζτοντα Φορζα. 

2. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του που 

απορρζει απ’ αυτιν εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τισ υπθρεςίεσ του μζςα 
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ςτον ςυμβατό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τυχόν του χορθγικθκε. Εάν ο 

Ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα το ζργο, 

πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ Υπθρεςία δικαιοφται να 

ανακζςει ςε άλλον Οικονομικό Φορζα το υπολειπόμενο ζργο. Η νζα τιμι και τυχόν 

προκφπτουςα διαφορά βαρφνει τον ζκπτωτο Ανάδοχο ι επιδιϊκεται θ είςπραξθ από 

τθν ιδιαίτερθ περιουςία του, ανεξάρτθτα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ και των 

κυρϊςεων που κα του επιβλθκοφν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 14 τθσ 

παροφςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 
ΠΛΖΡΩΜΖ 

1. Η πλθρωμι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτον Ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά, κάκε 

μινα, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ και τθν ολοκλιρωςθ των 

προβλεπόμενων διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ και ζκδοςθσ εντολισ 

πλθρωμισ αυτισ, από το Τμιμα Οικονομικοφ του Ανακζτοντα Φορζα, με τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι τουσ και εφόςον υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

2. Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των 

νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ν. 

4412/2016 κακϊσ και κάκε άλλου νόμιμου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

3. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 επιβάλλεται ςτθ Σφμβαςθ κράτθςθ φψουσ 0,06% 

υπζρ τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, προ φόρων και κρατιςεων, 

κάκε πλθρωμισ προσ τον Ανάδοχο, τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

Σφμβαςθσ. 

4. Επίςθσ εφόςον θ παροφςα εμπίπτει: α) Σφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του Ν. 

4412/2016 επιβάλλεται κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί 

τθσ αξίασ, προ φόρων και κρατιςεων, κάκε πλθρωμισ προσ τον ανάδοχο, τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ και β) Σφμφωνα με το άρκρο 

350 παρ. 3 του ίδιου νόμου επιβάλλεται κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΡΡ, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, προ φόρων και κρατιςεων, κάκε πλθρωμισ προσ τον 

ανάδοχο, τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ και εφαρμόηεται 

ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ που προβλζπεται ςτθν ίδια παράγραφο. 

5. Επιπροςκζτωσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδίδει με το πζρασ κάκε εκκζνωςθσ, ςε 

αρμόδιο υπάλλθλο του Ανακζτοντα Φορζα, το Δελτίο Αποςτολισ ςυνοδευόμενο από 

τα ςχετικά αντίγραφα των ηυγολογίων. 

6. Ο Ανάδοχοσ, ςτο τζλοσ κάκε μινα παροχισ των υπθρεςιϊν κα υποβάλλει τα 

πρωτότυπα ηυγολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα παραςτατικά παράδοςθσ των 

λυμάτων ςε πιςτοποιθμζνουσ χϊρουσ παραλαβισ για κάκε μεταφορά καταρτίηοντασ 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τα οποία κα ςυνοδεφουν το Τιμολόγιο Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν που κα εκδίδει για τθν πλθρωμι του.  
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7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, τα 

ςχετικά με τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του προθγουμζνου μθνόσ, τιμολόγια και 

λοιπά δικαιολογθτικά πλθρωμισ που τον αφοροφν, ςτον Ανακζτοντα Φορζα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ - ΔΝΣΑΔΗ 

 

Κατά των πράξεων του Ανακζτοντα Φορζα χωρεί ζνςταςθ.  

1. Οι προςφυγζσ – ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία 

που προβλζπεται από το άρκρο 360 του Ν. 4412/2016. 

2. Οι ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται από τον Οικονομικό Φορζα θλεκτρονικά 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επιςυνάπτοντασ το 

ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf, το οποίο φζρει ψθφιακι 

υπογραφι.  

3. Σε περίπτωςθ που το εν λόγω ζγγραφο δεν φζρει ψθφιακι υπογραφι, ο 

Οικονομικόσ Φορζασ το υποβάλλει και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ 

τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, ςτο πρωτόκολλο του 

Ανακζτοντοσ Φορζα.  

4. Σε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι θ θμερομθνία τθσ 

θλεκτρονικισ υποβολισ, εκτόσ εάν υπάρχει περίπτωςθ διάςταςθσ μεταξφ του 

κειμζνου τθσ ζνςταςθσ, όπωσ αυτι ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά, και τθσ 

ζνςταςθσ, όπωσ ζχει προςκομιςκεί από τον Οικονομικό Φορζα, οπότε ωσ 

θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ λογίηεται θ θμερομθνία που κατατζκθκε ςτο 

πρωτόκολλο του Ανακζτοντοσ Φορζα.  

5. Ο Ανακζτων Φορζασ αποφαςίηει επί τθσ ενςτάςεωσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 

ζνςταςθσ.  

6. Για το παραδεκτό τθσ ζνςταςθσ απαιτείται, με τθν κατάκεςι τθσ, θ καταβολι 

παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 

Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ του Ανακζτοντα Φορζα, αν θ ζνςταςθ γίνει 

δεκτι από το αποφαςίηον όργανό του. Το παράβολο επιςυνάπτεται ςτθν ζνςταςθ 

ςε μορφι αρχείου .pdf και υποβάλλεται ςε πρωτότυπο εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΜΒΑΖ 

 

1. Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και θ παραλαβι αυτϊν, 

κακϊσ και θ ςφνταξθ κάκε μινα του Ρρακτικοφ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ 

Ραραλαβισ, ανατίκεται ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

Εργαςιϊν, του Ανακζτοντα Φορζα. 
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2. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) που ορίηεται από το 

αρμόδιο όργανο του Ανακζτοντα Φορζα ςτελεχϊνεται από αρμόδιουσ 

υπαλλιλουσ οι οποίοι παρακολουκοφν ελζγχουν και ςυντονίηουν τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν. Η ΕΡΡΕ υποδεικνφει ςτον Ανάδοχο τυχόν ελλείψεισ ι παραλιψεισ 

ενϊ ζχει τθν αρμοδιότθτα να καλεί ςε ςυναντιςεισ τον Ανάδοχο για τθν επίλυςθ 

κεμάτων ι τθν κεραπεία παρατθριςεων. Σε περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνει 

αποκλίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου από τουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ υποβάλλει ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν ςχετικι 

αναφορά για τα περαιτζρω.  

 
3. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και ςε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ ηθμίασ των 

εγκαταςτάςεων του Ανακζτοντα Φορζα, κακϊσ και άλλων πλθμμελειϊν οι οποίεσ 
κα προκφψουν με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, κα αποκαταςτακοφν με ευκφνθ 
και ζξοδα του. 
 

4. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον 
Ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και 
ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 
τθσ Σφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ Σφμβαςθσ, 
που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ 
Σφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό προςκομίηεται από τον Ανάδοχο ςτθν ζδρα του Ανακζτοντοσ Φορζα, 
εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 

5. Ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να κάνει ανά πάςα ςτιγμι ελζγχουσ. 

6. Στθν περίπτωςθ ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ 

υποχρεϊςεισ του, ο Οικονομικόσ Φορζασ δφναται να επιβάλει κυρϊςεισ με τθ 

μορφι προςτίμων. 

7. Τα πρόςτιμα ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

8. Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα είτε ςε 

μορφι παρακράτθςθσ από πλθρωμζσ είτε με παρακράτθςθ από τθν Εγγφθςθ 

Καλισ Εκτζλεςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 
Απορρίπτονται προςφορζσ Οικονομικϊν Φορζων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 
και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ 
κάτω των 15 ετϊν. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
 

1. Στον προςωρινό Ανάδοχο ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ των ηθτοφμενων 

υπθρεςιϊν, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ που περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

i. Τθν περιγραφι τθσ ηθτοφμενθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

ii. Τθ χρονικι διάρκεια αυτισ. 

iii. Τθν τιμι. 

iv. Τον Ανακζτοντα Φορζα για τον οποίο προορίηεται θ παροχι υπθρεςιϊν. 

v. Τθν Σφμβαςθ τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ 

πρόςκλθςθσ κακϊσ τισ τυχόν αποδεκτζσ τροποποιιςεισ των όρων τοφτων. 

vi. Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

2. Με τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ, θ Σφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε 

ζγγραφο τθσ Σφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

  

3. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ ηθτοφμενθ παροχι υπθρεςιϊν, υποχρεοφται 

να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν 

προβλεπόμενθ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ αυτισ. 

 

4. Εάν ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να 

υπογράψει τθν Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με Απόφαςθ του αρμοδίου για τθ 

Διοίκθςθ του Φορζα Οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

ΤΜΒΑΖ 

 
1. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτουσ λοιποφσ υποψθφίουσ ο 

Ανακζτων Φορζασ καλεί τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και για 

τθν υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν του αρ. 80 Ν. 4412/2016, εντόσ 

είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Με τθν 

πρόςκλθςθ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο και θ Απόφαςθ 

Κατακφρωςθσ.  

2. Μεταξφ του Ανακζτοντα Φορζα και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ ςφμφωνα 

με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 135 Ν. 4412/2016. 

3. Η Σφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από 

το Ελλθνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο 

τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ 

προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που δεν κα ρυκμίηονται ρθτϊσ 

από τθν Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν 
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αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά 

ςειρά ο Ν. 4412/2016, θ Σφμβαςθ, θ παροφςα Διακιρυξθ, θ Τεχνικι Ρροςφορά του 

Αναδόχου και θ Οικονομικι του Ρροςφορά, εφαρμοηόμενων επίςθσ 

ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα. 

4. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει 

εντόσ είκοςι (20) θμερϊν για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ περιλαμβανομζνου ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ 

τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι διπλάςιοσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ του 

ζργου. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ δφναται να κατατίκεται πριν ι κατά 

τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

5. Αν παρζλκει θ προκεςμία των παραπάνω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να 

ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 

του Ανακζτοντοσ Φορζα ςφμφωνα με το αρ. 105 Ν. 4412/2016, και καταπίπτει υπζρ 

του Ανακζτοντα Φορζα θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 

δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, 

ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 

6. Η Σφμβαςθ τροποποιείται όταν τοφτο προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν 

ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του Ανακζτοντοσ Φορζα.  

7. Η Σφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 Ρραγματοποιικθκε χωρίσ προβλιματα θ εκκζνωςθ και θ μεταφορά των λυμάτων 

ςε βιολογικό ςτακμό και ο κακαριςμόσ των αγωγϊν.  

 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ 

επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 

 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ και τα 

προβλεπόμενα από τθ Σφμβαςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

1. Η παροφςα Διακιρυξθ και θ Σφμβαςθ που κα καταρτιςκεί με βάςθ αυτιν, κα 
διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
 

2. Για κάκε διαφορά – διζνεξθ πάνω ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και για τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ο παρζχων 
υπθρεςίεσ Ανάδοχοσ, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν 
Δικαςτθρίων τθσ ζδρασ του Ανακζτοντα Φορζα. 
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ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΚΤΡΩΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 

Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. Σε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ, πζραν 

και ανεξαρτιτωσ των λοιπϊν προβλεπομζνων ζννομων ςυνεπειϊν, επιβάλλονται ςε 

βάροσ του Αναδόχου οι νόμιμεσ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ Σφμβαςθσ του Αναδόχου ορίηεται θ 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ.  

3. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι μθ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου από τθν ειδοποίθςθ 

του Ανακζτοντα Φορζα για τθν εκκζνωςθ δεξαμενισ, για πρϊτθ φορά επιβάλλεται με 

απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ πρόςτιμο ποςοφ εκατό ευρϊ (100€) και αν επαναλθφκεί για 

δεφτερθ φορά το πρόςτιμο αυτό διπλαςιάηεται.  

4. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου και τρίτθ φορά 

επιβάλλεται με Απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1000€) και 

ςτθ ςυνζχεια ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να εκκινιςει τθν διαδικαςία ζκπτωςθσ του 

Αναδόχου.  

5. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλογικά ςε 

όλα τα μζλθ τθσ.  

6. Οι χρθματικζσ κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο 

Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανωτζρα βία ι ςε υπαιτιότθτα 

του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

7. Ο Ανακζτων Φορζασ ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπλθρϊνει, ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ, τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει 

ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 191 του Ν.4412/2016. 

8. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ 

Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ. 

9. Οι χρθματικζσ κυρϊςεισ κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ ι των απολιψεων κα 

επιβάλλονται με Απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα και κα παρακρατοφνται από τθν 

επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν 

από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

10. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, ο Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται, κατά τθν 

κρίςθ του, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοκειςϊν υπθρεςιϊν, 

καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

1. Ο Ανακζτων Φορζασ δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλλει ι να 
επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ καταβολισ αμοιβισ ι 
αποηθμίωςθσ εξ' αυτοφ του λόγου ςτον ςυμμετζχοντα. 

2. Ο ςυμμετζχων ςτθν εν λόγω διαδικαςία δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ 
ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα. 
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3. Πςα από τα δικαιολογθτικά και λοιπά ζγγραφα τθσ προςφοράσ, με βάςθ τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία επιτρζπεται να υποβάλλονται ςε αντίγραφα, πρζπει αυτά να 
είναι νομίμωσ επικυρωμζνα όπου επιβάλλεται. 

4.  Πςα από τα δικαιολογθτικά και λοιπά ζγγραφα τθσ προςφοράσ, πλθν τεχνικϊν 
φυλλαδίων, είναι ξενόγλωςςα κα πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

5. Σε κάκε περίπτωςθ το Ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε 
αντίςτοιχου ξενόγλωςςου κειμζνου. 

6. Ο Ανακζτων Φορζασ δεν επιβαρφνεται, οφτε αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ ςε 
τρίτουσ για οποιοδιποτε ζργο, μελζτθ ι προϊόν που κα υλοποιθκεί από αυτοφσ. 

7. Η διαπίςτωςθ τθσ υποδομισ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν μπορεί να γίνει από τθν 
επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με Απόφαςθ του Ανακζτοντα Φορζα, κατά τθν 
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν.  

8. Ο του Ανακζτων Φορζασ διατθρεί το απόλυτο δικαίωμα να επικεωρεί τισ 
εγκαταςτάςεισ, τα μεταφορικά μζςα (βυτία) και τα ειδικά μθχανιματα του Αναδόχου 
ανά πάςα ςτιγμι, προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν τθροφνται οι όροι τθσ τεχνικισ 
προδιαγραφισ, τθσ μεταφερόμενθσ ποςότθτασ (ςε κυβικά μζτρα) λυμάτων και τθσ 
Σφμβαςθσ γενικότερα. 

9. Ο Ανακζτων Φορζασ υποχρεοφται να καταβάλλει δαπάνθ μόνο για τισ ποςότθτεσ (ςε 
κυβικά μζτρα) των λυμάτων που εκκενϊνονται από τισ δεξαμενζσ λυμάτων ι για τθν 
κακαριότθτα των φρεατίων και αγωγϊν του Ανακζτοντα Φορζα και για τισ οποίεσ ο 
Ανάδοχοσ κα ζχει ενθμερωκεί, εγγράφωσ. 

10. Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα να τροποποιεί, 
αυξομειϊνοντασ ανάλογα τισ εκάςτοτε θμεριςιεσ ι μθνιαίεσ ανάγκεσ του Ανακζτοντα 
Φορζα, ι όποτε άλλοτε χρειαςτεί και ο Ανάδοχοσ κλθκεί εκτάκτωσ να παραλάβει τα 
λφματα, φςτερα από ειδοποίθςθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει προσ τοφτο να 
βρίςκεται ςε 24ωρθ ετοιμότθτα όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ (κακθμερινζσ, εορτζσ και 
αργίεσ). 

11. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ κλιςεισ του Ανακζτοντα Φορζα για 
μεν τθν εκκζνωςθ δεξαμενϊν λυμάτων εντόσ τριϊν (3) ωρϊν, για δε τον κακαριςμό 
των αγωγϊν – φρεατίων τθν επομζνθ θμζρα από τθν κλιςθ. Για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων καταςτάςεων όπου απαιτείται απόφραξθ αγωγϊν και θ παρζμβαςθ 
κρίνεται επείγουςα ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου περιορίηεται ςε δφο (2) 
ϊρεσ από τθν κλιςθ του Ανακζτοντα Φορζα. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ επιςθμαίνονται 
με τθν κλιςθ του Ανακζτοντα Φορζα.  

12. Ο Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικι αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ του Ανακζτοντα 
Φορζα για οποιαδιποτε ηθμία ι απαίτθςθ, οι οποίεσ κα προζλκουν από ενζργειεσ ι 
παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια, του ίδιου, των εργαηομζνων του ι 
οποιουδιποτε τρίτου αυτόσ με ευκφνθ του εμπλζξει ςτθν διαδικαςία παροχισ των 
υπθρεςιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που κα του ανατεκοφν με τθν ςχετικι 
Σφμβαςθ. 

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ Εργατικισ 
Νομοκεςίασ, δθλαδι, τθν καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν ιςχφουςα γι’ 
αυτόν κάκε φορά ΣΣΕ, τθν τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, 
τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κ.λπ.. Σε περίπτωςθ δε που 
διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ Σφμβαςθ με τον 
Ανάδοχο και δφναται ο Ανακζτων Φορζασ να κθρφξει αυτόν ζκπτωτο. 

14.  Ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει, με ευκφνθ του, ςτισ εργαςίεσ ςυλλογισ λυμάτων 

(εκκζνωςθ βόκρων), μζςω ειδικϊν ςτεγανϊν αναρροφθτικϊν ςωλινων, ςτο 
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βυτιοφόρο όχθμά του, εφόςον πριν – κατά – μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του 

λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ. 

15. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για το 

προςωπικό που απαςχολεί κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και να ζχει 

εξαςφαλίςει τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του προςωπικοφ του ςτουσ προβλεπόμενουσ 

από τθ νομοκεςία αςφαλιςτικοφσ του Ανακζτοντα Φορζασ. 

16. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται επίςθσ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ από 

ατυχιματα ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και για τθν διάκεςθ των 

απαραίτθτων μζςων (πχ. ειδικά οχιματα, εργαλεία, ςυςκευζσ κ.λπ.) και εποπτϊν (π.χ. 

τεχνικοφ αςφαλείασ κ.λπ.) όπωσ προβλζπεται από τθν ςχετικι νομοκεςία.  

17. Τα μθχανιματα, τα μζςα, τα εργαλεία και ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιιςει να 

είναι ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και διατάξεισ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία τουσ. 
18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., 

ςτον οποίο παραδίδει –προςφζρει για το ςφνολο του ωσ άνω ζργου, τισ εν λόγω 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, πάραυτα, κάκε μεταβολι του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ του, που προβλζπονται από τθν ςχετικι Σφμβαςθ. 

19. Πςον αφορά ςτθν άντλθςθ λυμάτων του λιμζνα αφινασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

ςτθ ηφγιςθ των βυτιοφόρων οχθμάτων του, πριν και μετά από κάκε εκκζνωςθ. Η 

ηφγιςθ κα πραγματοποιείται δωρεάν, ςτθ γεφυροπλάςτιγγα του Λιμζνα αφινασ. 

20. Με το πζρασ κάκε εκκζνωςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει, ςε αρμόδιο υπάλλθλο του 

Ανακζτοντα Φορζα, το Δελτίο Αποςτολισ ςυνοδευόμενο από τα ςχετικά ηυγολόγια. 

21. Ο Ανάδοχοσ, ςτο τζλοσ κάκε μινα παροχισ των υπθρεςιϊν κα υποβάλλει ςτον 

Οργανιςμό τα πρωτότυπα ηυγολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα παραςτατικά 

παράδοςθσ των λυμάτων ςε πιςτοποιθμζνουσ χϊρουσ παραλαβισ για κάκε 

μεταφορά καταρτίηοντασ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τα οποία κα ςυνοδεφουν το 

Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν που κα εκδίδει για τθν πλθρωμι του.  

22. Πςον αφορά ςτθν άντλθςθ λυμάτων του Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ, αυτι κα 

πραγματοποιείται παρουςία αρμοδίου υπαλλιλου του Ανακζτοντα Φορζα. 

23. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ 

πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ , κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

24. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ - πλθροφορίεσ εκ μζρουσ τθσ 

Υπθρεςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ιτοι του Ανακζτοντα Φορζα Λιμζνα 

αφινασ Α.Ε.  

25. Ο Ανάδοχοσ μπορεί, για τθν υλοποίθςθ του ζργου, να ανακζτει τμιματα των 

εργαςιϊν ςε υπεργολάβο ι υπεργολάβουσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό ζχει 

δθλωκεί κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. Ο υπεργολάβοσ υποχρεοφται να 

κατακζςει διλωςθ ότι ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τουσ 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα.  
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ΑΡΘΡΟ 16 
 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1. Κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά από τθν λιξθ ι λφςθ 

αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 

γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ 

και Διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

Ανακζτοντοσ Φορζα, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε 

γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 

του. 

2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα, οφτε να 

ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτον 

Ανακζτοντα Φορζα και δε δεςμεφει αυτόν με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

γραπτι του ςυναίνεςθ. 

3. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ο Ανακζτων Φορζασ και όλα τα 

εξουςιοδοτθμζνα από αυτόν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, 

παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που 

περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθν διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του 

Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ 

υλοποίθςθσ του Ζργου. 

4. Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του ζχουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ αναφορικά με κάκε 

πλθροφορία που περιιλκε ςε αυτοφσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

(«Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία») και δεςμεφεται να μθν αποκαλφψει ι χρθςιμοποιιςει 

οποιαδιποτε Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία. 

5. Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του οφείλουν να απζχουν από κάκε χριςθ, μερικι ι 

ολικι, είτε για λογαριαςμό τουσ, είτε για λογαριαςμό τρίτων, των ςτοιχείων και 

γενικά των προςωπικϊν δεδομζνων των υπαλλιλων και των εξυπθρετοφμενων του 

Ανακζτοντα Φορζα Λιμζνα αφινασ Α.Ε., που τα αποκτοφν, με οποιοδιποτε τρόπο 

κατά τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου (Ν. 2472/97 περί προςταςίασ του ατόμου 

από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα). 

6. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το προςωπικό του για το 

περιεχόμενο τθσ υποχρζωςθσ εχεμφκειασ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ και να ενθμερϊνει αμζςωσ τον Ανακζτοντα Φορζα για κάκε απϊλεια ι μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ αποκάλυψθ ι και χριςθ ςτοιχείων που κα υποπζςει ςτθν αντίλθψι 

του. 

 

 



[38] 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  
ΑΡΘΡΟ 17 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν τα ακόλουκα 

κατά περίπτωςθ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, τα οποία κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτον 

(υπό)φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/ Τεχνικι Ρροςφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/ οδθγίεσ: 

Ο (υπό)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/ Τεχνικι Ρροςφορά» υποχρεωτικά 

περιλαμβάνει: 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βϋ. Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα 

θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

2. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 

4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων 

των οδθγιϊν ςυμπλθρωμζνο ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  
 

Σε περίπτωςθ Νομικϊν προςϊπων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλουν: 

 Οι διαχειριςτζσ όταν το Νομικό Ρρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε. 

 Ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το Νομικό Ρρόςωπο είναι Α.Ε. 

 Ο Ρρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ. 

 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

 

Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και 

ςυγκεκριμζνα: 

 

Α. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.: 

 ΦΕΚ ςφςταςθσ. 

 Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν 

δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο 

κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει). 

 ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου. 

 Ρρακτικό Δ.Σ. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων για τισ 

Ε.Ρ.Ε. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να 

περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το 

καταςτατικό του υποψθφίου Αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι 

προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
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του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 

Διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ αντίκλθτοσ. 

 Βεβαίωςθ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το 

οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 

B. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε: 

 Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά. 

 Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο περί των τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ. 

 Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο 

Διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον 

αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για 

υπογραφι και υποβολι προςφοράσ, ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο 

ίδιοσ ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Φορζα τθν προςφορά, και τα λοιπά 

απαιτοφμενα ζγγραφα του Διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, 

ωσ αντίκλθτοσ. 

 Σε περίπτωςθ νομικϊν πρόςωπων που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω 

κατθγορίεσ υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά 

ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που 

είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

Γ. Εάν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ: 

 Τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ του. 

 Βεβαίωςθ Αρμόδιασ Αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 

Δ. Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο: 

 Κατακζτει Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ μεταβολζσ του από τθν αντίςτοιχθ 

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 

 

E. Εάν ο προςφζρων είναι Ζνωςθ ι Κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να 

κατακζςει: 

 Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 

θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, Συνεταιριςμόσ). 

 Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από 

το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθν ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν 

Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και ςτο Διαγωνιςμό. 

 Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου: 

- να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, 

- να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το 

μζροσ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε 

Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, 
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-να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ 

όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader), 

-να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για 

τθν εκπλιρωςθ του Ζργου, 

-να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία επίςθσ προςκομίηεται) 

κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ 

ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / 

Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Τθν Άδεια του οχιματοσ που που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν παραλαβι, μεταφορά 

των λυμάτων . 

4. Επαγγελματικό δίπλωμα οδιγθςθσ για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ οχθμάτων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο εν λόγω ζργο και τα αντίςτοιχα ΡΕΙ. 

5. Αςφάλεια του οχιματοσ. 

6. Άδεια λειτουργίασ. 

7. Ειδικι άδεια παραλαβισ και μεταφοράσ λυμάτων. 

8. Ιςχφον Δελτίο Τεχνικοφ Ελζγχου βυτιοφόρου, από Δθμόςιο ι Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αυτό κα ανανεωκεί πριν από τθ λιξθ του. 

9. Κάρτα Ελζγχου Καυςαερίων του οχιματοσ. 

10. Ριςτοποιθτικό κατά ISO14001:2004 ι άλλα ιςοδφναμα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ. 

11. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου.  

Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον 

ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου που δεν 

είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να είναι: 

 Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε 

απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

 Α.Ε., Συνεταιριςμοί: Απόφαςθ Δ. Σ. εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω Διαγωνιςμό ι 

πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο Ανάδοχο ι το νόμιμο 

εκπρόςωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε, Ι.Κ.Ε.: Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ 

με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ. 

 Ενϊςεισ /Κοινοπραξίεσ: Τα οριηόμενα ςτθν παρ. Α.2.3.1 (Συμφωνθτικό μεταξφ των 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ) τθσ Διακιρυξθσ . 
 
12. Ζνορκθ βεβαίωςθ 

Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, 

πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του 

Υποψθφίου Αναδόχου, ι ςτα κράτθ μζλθ που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου 

ι αρμόδιου Επαγγελματικοφ Του Ανακζτοντα Φορζα του κράτουσ, αντίςτοιχο 

περιεχόμενο. Στθν κατά περίπτωςθ Ζνορκθ Βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται 

ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν 

ςυντρζχουν ςτα ςυγκεκριμζνα πρόςωπα οι ςχετικζσ νομικζσ καταςτάςεισ. Η ζνορκθ 

βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον Υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ». 
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Η μθ κατάκεςθ ζςτω και ενόσ εκ των προαναφερμζνων δικαιολογθτικϊν ι μθ 

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ ςυνεπάγεται τθν ΑΡΟΙΨΗ ΤΗΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ ΩΣ ΑΡΑΑΔΕΚΤΗΣ. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν, επίςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ του «Φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν», τα ακόλουκα: 

 

1. Δικαιολογθτικά Ριςτοποίθςθσ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Ικανότθτασ. 

Οι προςφζροντεσ οφείλουν, να κατακζςουν δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ των 

τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν 

ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου 

εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν 

ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Δθλϊςεισ Ειςοδιματοσ των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν 

υποβλθκείςεσ ςτισ αρμόδιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ.  

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ζχουν ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 

διαχειριςτικϊν χριςεων ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό 

ανάκεςθ Ζργου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για 

χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ 

κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι 

ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. 

Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ δίνονται ςτουσ 

Οικονομικοφσ Φορείσ οι δυνατότθτεσ που προβλζπονται ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 45 

του ΡΔ 60/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ - εντόσ του φακζλου 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου, ότι για τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, κα κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο Οικονομικόσ Φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

Σφμβαςθσ ςε τρίτουσ, υπό μορφι υπεργολαβίασ, και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 

υπεργολάβων ι άλλων Οικονομικϊν Φορζων για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 

τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ από τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ ι 

άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ.  

Ο τρίτοσ Οικονομικόσ Φορζασ οφείλει να πλθροί τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ τθσ 

οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ. 

 

2. Δικαιολογθτικά Ριςτοποίθςθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. Ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) 

τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 Ρίνακα και δικαιολογθτικά επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ κατά τθν τελευταία πενταετία 

τουλάχιςτον δφο (2) ζργων που να καλφπτουν τισ υπθρεςίεσ Εκκζνωςθσ, 

Μεταφοράσ και Εναπόκεςθσ Λυμάτων. 
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 Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι ςυναφι με το υπό 

ανάκεςθ Ζργο.  

Εάν ο Ανακζτων είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν 

αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν ο Ανακζτων είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ 

υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, είτε του υποψθφίου Αναδόχου, και όχι θ 

ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου. 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται να ςτθρίηονται 

ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 

αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ςτον Ανακζτοντα Φορζα, με τθν 

προςκόμιςθ εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ δζςμευςθσ των 

Φορζων αυτϊν να κζςουν ςτθ διάκεςθ τουσ τισ αναγκαίεσ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ 

ικανότθτεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο Οικονομικόσ Φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

Σφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 

υπεργολάβων ι άλλων Οικονομικϊν Φορζων για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 

τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ από τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ ι 

άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ.  

Ο τρίτοσ Οικονομικόσ Φορζασ οφείλει να πλθροί τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ τισ 

αναγκαίεσ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 
3. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ζχει το δικαίωμα 

μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ να ηθτιςει από τον Ρροςφζροντα διευκρινίςεισ 

ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ νομίμωσ και εμπροκζςμωσ κατατεκειμζνθσ προςφοράσ 

του. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο 

όργανο. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον 

Ρροςφζροντα και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. Τζτοιου είδουσ διευκρινίςεισ κα 

παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ 

Ρροςφορϊν, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που αυτι κα ορίηει κατά περίπτωςθ, το 

οποίο δεν κα είναι μικρότερο των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. 

Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί μετά από τισ 

ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςτθν 

Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, κα 

ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά 

βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία: 

 τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / 

Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

 επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των προχποκζςεων από τα Μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ 

ςυνολικά να καλφπτονται όλεσ. 
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Αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

(3) διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ 

του ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 

Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία, τα 

απαιτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τθ φφςθ τουσ, 

χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ. 

Οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε 

κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το Διαγωνιςμό. 

Πςα δικαιολογθτικά εκδίδονται ςε γλϊςςα πλθν τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά, και επί ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι 

Γλϊςςα.  

Στθ ςτελζχωςθ του υποψθφίου Αναδόχου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα 

οποία εργάηονταν – με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κατά τθν τελευταία τριετία- ςτον 

Ανακζτοντα Φορζα. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

1. Τον «Ρίνακα Τεχνικισ Ρροςφοράσ» τον οποίο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ -ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.  

2. ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 του προςφζροντοσ ότι: 

Ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα να παρζχει τισ υπθρεςίεσ 

που περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Η Τεχνικι προςφορά δεν αξιολογείται για τθν κατάταξθ του υποψθφίου. Τα ςτοιχεία τθσ 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για τον αποκλειςμό προςφορϊν που δεν ςυμφωνοφν με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ- 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Οικονομικι Ρροςφορά). 

 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

1. Ο Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» πρζπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

ςυμπλθρωμζνο - επί ποινι αποκλειςμοφ - τον πίνακα όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτο 

ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ - 2. ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

 

Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 
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i. Τιμι ανά κυβικό μζτρο (μονάδα μζτρθςθσ) εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των 

λυμάτων άνευ Φ.Ρ.Α., ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων 

κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν.  

ii. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι ανά κυβικό μζτρο με Φ.Ρ.Α.. 

iii. Τιμι για κάκε φορά (μονάδα μζτρθςθσ είναι το αυτοτελζσ ζργο) 

κακαριότθτασ του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 

λυμάτων Λιμζνα αφινασ, άνευ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ 

τρίτων και κάκε είδουσ κρατιςεων. 

iv. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι για κάκε φορά κακαριςμοφ του ωσ 

άνω υποζργου με Φ.Ρ.Α.. 

v. Τιμι για κάκε φορά (μονάδα μζτρθςθσ είναι το αυτοτελζσ ζργο) 

κακαριότθτασ του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων 

Λιμζνα αφινασ, άνευ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και 

κάκε είδουσ κρατιςεων. 

vi. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, και τιμι για κάκε φορά κακαριςμοφ του ωσ 

άνω υποζργου με Φ.Ρ.Α. 

 
Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται αποκλειςτικά επί τθσ προςφερκείςασ τιμισ 
ανά κυβικό μζτρο άνευ Φ.Ρ.Α για τθν εκκζνωςθ και μεταφορά των λυμάτων και 
ςτθν τιμι μονάδοσ ςυνολικά για κάκε φορά κακαριςμοφ του κεντρικοφ 
αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων Λιμζνα αφινασ και του 
κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ ωσ 
αυτοτελι υποζργα άνευ Φ.Ρ.Α.  

 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνει: 

 τθν τιμι ανά κυβικό μζτρο τθσ προςφοράσ άνευ Φ.Ρ.Α., 

 το ποςοςτό Φ.Ρ.Α., 

 τθ ςυνολικι τιμι όλων των εκκενωμζνων και μεταφερόμενων κυβικϊν μζτρων 

ανά δρομολόγιο τθσ προςφοράσ με Φ.Ρ.Α., και 

 τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 

Ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ 

οφείλει να υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, ςε μορφι αρχείου pdf, τα ακόλουκα κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Εντόσ του φακζλου «Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ» ο Οικονομικόσ Φορζασ οφείλει να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ 

παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι του μορφι), λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ / οδθγίεσ:  

 

 Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα 

δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά. 
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 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το 

αντίςτοιχο δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο 

Οικονομικό Φορζα. 

 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Οικονομικοφ 

Φορζα που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι 

όχι. 

 Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» καταγράφεται από τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα το 

αντίςτοιχο κεφάλαιο ι ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ» ςτο 

οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο δικαιολογθτικό. 

 

Εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου των 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ προςκομίηει ςτο πρωτόκολλο 

του Ανακζτοντα Φορζα και ζντυπο φάκελο με τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ τα οποία 

δεν ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο Οικονομικό Φορζα και κατά ςυνζπεια δεν 

φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι.  

 

Στθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλει τα απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν, οφείλει να 

ενθμερϊςει μζςω τθσ επικοινωνίασ του ςυςτιματοσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, τον Ανακζτοντα Φορζα 

για τθν υποβολι τουσ, ϊςτε θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ να είναι εφικτό να 

πραγματοποιθκεί πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν.  

 

Οι Έλληνερ Πολίηερ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΡΟ-

ΜΡΗ 

1.  

Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από 

το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ 

Φορζασ δεν ζχει καταδικαςκεί για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016). Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο 

αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ δεν 

τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 

να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   



[46] 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΡΟ-

ΜΡΗ 

3.  

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ 

διλωςθ ενϊπιον Αρμόδιασ Αρχισ ι 

Συμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου 

Οικονομικοφ Φορζα δεν προβλζπεται ζνορκθ 

διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον Δικαςτικισ ι 

Διοικθτικισ αρχισ, Συμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

Επαγγελματικοφ Του Ανακζτοντα Φορζα, ςτθν οποία 

ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ Του 

Ανακζτοντα Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

ΝΑΙ   

4.  

Ριςτοποιθτικά όλων των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 

παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ 

προσ τισ Ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ). Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου 

πιςτοποιθτικοφ εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ 

Συμβάςεωσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να 

προςκομίςει νζο. 

ΝΑΙ   

5.  

Ριςτοποιθτικό Αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

του. Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου 

πιςτοποιθτικοφ εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ 

Συμβάςεωσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να 

προςκομίςει νζο. 

ΝΑΙ   

6.  

Τα αποδεικτικά μζςα και δικαιολογθτικά του 

κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ «Καταλλθλότθτα 

Άςκθςθσ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ» που 

περιγράφονται ςτθν παρ. Β.2.5 «Ελάχιςτεσ 

Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ» τθσ Διακιρυξθσ. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο 

ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με 

Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Οικονομικοφ Φορζα ενϊπιον Συμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ 

ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 

κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Οικονομικό 

Φορζα ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 
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Οι Αλλοδαποί Πολίηερ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΡΟ-

ΜΡΗ 

1.  

Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
Δικαςτικι ι Διοικθτικι Αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ δεν 
ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα 
αδικιματα που προβλζπονται ςτο αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016). Το απόςπαςμα ι 
το ζγγραφο αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  

Ριςτοποιθτικό Αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό 
πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο 
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.  

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι Ζνορκθ Διλωςθ 
ενϊπιον Αρμόδιασ Αρχισ ι Συμβολαιογράφου ι, αν 
ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται 
Ζνορκθ Διλωςθ, Υπεφκυνθ Διλωςθ ενϊπιον 
Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, Συμβολαιογράφου ι 
Αρμόδιου Επαγγελματικοφ Του Ανακζτοντα Φορζα, 
ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ 
τουσ Του Ανακζτοντα Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό.  

ΝΑΙ   

4.  

Ριςτοποιθτικά όλων των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 
παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ). Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου 
πιςτοποιθτικοφ εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ 
Συμβάςεωσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να 
προςκομίςει νζο. 

ΝΑΙ   

5.  

Ριςτοποιθτικό Αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου πιςτοποιθτικοφ 
εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ, ο 
Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να προςκομίςει νζο. 

ΝΑΙ   

6.  

Τα αποδεικτικά μζςα και δικαιολογθτικά του κριτθρίου 
ποιοτικισ επιλογισ «Καταλλθλότθτα Άςκθςθσ 
Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ» που περιγράφονται 
ςτο άρκρο 18 «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ» 
τθσ Διακιρυξθσ. 

ΝΑΙ   
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Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά 

δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι 

αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ 

όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου 

ενϊπιον Δικαςτικισ ι Διοικθτικι Αρχισ, Συμβολαιογράφου ι Αρμόδιου Επαγγελματικοφ Του 

Ανακζτοντα Φορζα τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα 

υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο 

Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

Σα ημεδαπά Νομικά Ππόζωπα 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1.  

Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου από το οποίο να 
προκφπτει ότι α) οι ομόρρυκμοι εταίροι και 
διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) οι διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) ο 
Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα α μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου, δεν ζχουν καταδικαςτεί για 
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που 
προβλζπονται ςτο αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016). Το απόςπαςμα αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  

Ριςτοποιθτικά Αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ:  
α) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ,  
β) δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
γ) δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ 
εκκακάριςθσ, 
δ) δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο,  
ε) δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ,  
ςτ) δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ. 
Τα πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να ζχουν εκδοκεί το 
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.  

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα 
δθλϊνει όλουσ τουσ Του Ανακζτοντα Φορζασ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ 
οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό.  

ΝΑΙ   

4.  
Ριςτοποιθτικά όλων των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 
παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ). Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου 
πιςτοποιθτικοφ εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ 
Συμβάςεωσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να 
προςκομίςει νζο. 

5.  

Ριςτοποιθτικό Αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου πιςτοποιθτικοφ 
εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ, ο 
Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να προςκομίςει νζο. 

ΝΑΙ   

6.  

Τα αποδεικτικά μζςα και δικαιολογθτικά του 
κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ «Καταλλθλότθτα 
Άςκθςθσ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ» που 
περιγράφονται ςτο άρκρο 18 «Ελάχιςτεσ 
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ» τθσ Διακιρυξθσ. 

ΝΑΙ   

7.  

Ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τυχόν μεταβολι ςτθν 
εκπροςϊπθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου που επιλκε 
μετά τθν υποβολι των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ. 

ΝΑΙ
1
   

 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν 

καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου 

ενϊπιον Συμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα 

υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

Σα αλλοδαπά Νομικά Ππόζωπα 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1.  

Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια Δικαςτικι ι Διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι 
διαχειριςτζσ του νομικοφ αυτοφ προςϊπου και κάκε 
μζλοσ του Διοικθτικοφ, Διευκυντικοφ ι Εποπτικοφ 
Οργάνου του Οικονομικοφ Φορζα, δεν ζχουν 
καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα 
αδικιματα που προβλζπονται ςτο αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016). Το απόςπαςμα ι 
το ζγγραφο αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ 

ΝΑΙ   

                                                           

1
 ευόσον συντρέχει περίπτωση 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 
Το παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται και υποβάλλεται 
για κακζνα από τα πρόςωπα που υπογράφουν το 
ΤΕΥΔ. 

2.  

Ριςτοποιθτικά Αρμόδιασ Αρχισ, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ:  
α) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ,  
β) δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
γ) δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ 
εκκακάριςθσ, 
δ) δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο,  
ε) δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ,  
ςτ) δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ,  

 η) δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ  
που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ.  
Τα πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να ζχουν εκδοκεί το 
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.  

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι Ζνορκθ 
Διλωςθ ενϊπιον Αρμόδιασ Αρχισ ι Συμβολαιογράφου 
ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου Οικονομικοφ Φορζα 
δεν προβλζπεται Ζνορκθ Διλωςθ, Υπεφκυνθ Διλωςθ 
ενϊπιον Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, 
Συμβολαιογράφου ι Αρμόδιου Επαγγελματικοφ Του 
Ανακζτοντα Φορζα, ςτθν οποία ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του υποψθφίου Οικονομικοφ Φορζα κα 
δθλϊνει όλουσ τουσ Του Ανακζτοντα Φορζασ 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ 
Οικονομικόσ Φορζασ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 
για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

ΝΑΙ   

4.  

Ριςτοποιθτικά όλων των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 
παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ). Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου 
πιςτοποιθτικοφ εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ 
Συμβάςεωσ, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να 
προςκομίςει νζο.  

ΝΑΙ   

5.  

Ριςτοποιθτικό Αρμόδιασ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 
Εφόςον θ ιςχφσ του υποβαλλόμενου πιςτοποιθτικοφ 
εκπνεφςει πριν τθν υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ, ο 
Οικονομικόσ Φορζασ κα κλθκεί να προςκομίςει νζο. 

ΝΑΙ   

6.  
Τα αποδεικτικά μζςα και δικαιολογθτικά του 
κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ «Καταλλθλότθτα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

Άςκθςθσ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ» που 
περιγράφονται ςτο άρκρο 18 «Ελάχιςτεσ 
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ» τθσ Διακιρυξθσ. 

7.  
Ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τυχόν μεταβολι ςτθν 
εκπροςϊπθςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου που επιλκε 
μετά τθν υποβολι των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ. 

ΝΑΙ
2
   

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Οικονομικοφ Φορζα οριςμζνα από τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ 

Βεβαίωςθ του υποψθφίου Οικονομικοφ Φορζα ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται 

Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου Οικονομικοφ Φορζα ενϊπιον 

Αρμόδιασ Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, Συμβολαιογράφου ι Αρμόδιου 

Επαγγελματικοφ ι Εμπορικοφ Του Ανακζτοντα Φορζα του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτθν οποία κα 

βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 

κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ ι, κατά περίπτωςθ, Υπεφκυνθ Διλωςθ κα 

υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα ςτον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

Οι Δνώζειρ / Κοινοππαξίερ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΡΟ-

ΜΡΗ 

1.  

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να 
κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ), 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό 
φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόςωπο). 

ΝΑΙ   

 

 

1. Διευκρινίςεισ για τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 

i. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Για αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εφόςον δεν εκδίδονται τα 

προαναφερόμενα Δικαιολογθτικά, προςκομίηονται ιςοδφναμα ζγγραφα που 

προβλζπονται από το δίκαιο ι που εκδίδονται από τισ Αρμόδιεσ Δικαςτικζσ ι 

Διοικθτικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ των προςϊπων αυτϊν. 

ii. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε Αρχι τθσ ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ, να 

αντικαταςτακοφν από Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, ι ςτα 

                                                           
2
 ευόσον συντρέχει περίπτωση  
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κράτθ μζλθ που δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ από Υπεφκυνθ Διλωςθ 

ενϊπιον Αρμόδιασ Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, Συμβολαιογράφου ι 

Αρμόδιου Επαγγελματικοφ Του Ανακζτοντα Φορζα του κράτουσ καταγωγισ ι 

προζλευςθσ του Υποψθφίου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το 

αντίςτοιχο περιεχόμενο. Στθν κατά περίπτωςθ Ζνορκθ Βεβαίωςθ ι Υπεφκυνθ 

Διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτα ςυγκεκριμζνα πρόςωπα 

οι ςχετικζσ νομικζσ καταςτάςεισ. Η Ζνορκθ Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί 

υποχρεωτικά από τον Υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

iii. Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, αναφορικά με τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, 

απαιτείται επιπλζον θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ Εποπτεφουςασ Αρχισ, ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα. 

iv. Για τα Φυςικά Ρρόςωπα, αναφορικά με τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, 

απαιτείται επιπλζον θ προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ Εργαςιϊν Φυςικοφ 

Ρροςϊπου Επιτθδευματία. 

v. Για τισ Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ: 

 Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα 

τα Δικαιολογθτικά. 

 Η Ζνωςθ/ Κοινοπραξία δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ιδιαίτερθ 

νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει Ρροςφορά. Ωςτόςο ςτθν 

περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί το Ζργο, είναι δυνατόν να υποχρεωκεί 

προσ τοφτο από τον Ανακζτοντα Φορζα. Επιςθμαίνεται ότι κάκε 

διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε 

περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. 

 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ 

λειτουργία του Νομικοφ Ρροςϊπου ςτον φάκελο των 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι 

τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα 

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ τα ςχετικά ζγγραφα (π.χ. τθν τελευταία 

τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, το νζο Δ.Σ. κ.α.). 

2. Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ 

Υποχρεϊςεισ ςχετικά με υποβολι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ / Κατακφρωςθσ 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Υποχρεϊςεισ / διευκρινίςεισ ςχετικά με Ζνωςθ/ Κοινοπραξία 

- Η Ζνωςθ / Κοινοπραξία δεν υποχρεϊνεται να λάβει οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλλει τθν προςφορά τθσ. 

- Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ 

ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του 

Ζργου ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
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- Η κοινι Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ 

που αποτελοφν τθν Ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 

Συμβολαιογραφικι Ρράξθ. 

- Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ 

μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε 

εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ 

τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να 

παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Η 

δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα Μζλθ κα 

εξεταςκεί από τον Ανακζτοντα Φορζα, ο οποίοσ και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν 

ο Ανακζτων Φορζασ αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να 

εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προςόντα αντίςτοιχα του Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ 

διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από 

τον Ανακζτοντα Φορζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Επιςυνάπτονται ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ: 

 

Σχζδιο 1 :  Θζςεισ δεξαμενϊν λυμάτων ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ  

 

Σχζδιο 2: Θζςεισ δεξαμενϊν λυμάτων, δικτφου όμβριων και αποχζτευςθσ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΑΦΗΝΑΣ.  

  

Στα πλαίςια του ζργου προβλζπονται οι ακόλουκεσ ενότθτεσ εργαςιϊν: 

 

Α. ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ  

 

Ρεριλαμβάνονται: 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των λυμάτων δφο (2) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν, ςυνολικοφ όγκου 9 κ.μ., κζςθ «Καμάρεσ». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ λυμάτων, 

ςυνολικοφ όγκου 25 κ.μ., κζςθ «Καμάρεσ». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων πζντε (5) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν, ςυνολικοφ όγκου 75 κ.μ., κζςθ «Νζο Αντλιοςτάςιο».  

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων τριϊν (3) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν με τισ παραπάνω πζντε (5), ςυνολικοφ όγκου 45 κ.μ., κζςθ «Νζο 

Αντλιοςτάςιο». Άρα κζςθ «Νζο Αντλιοςτάςιο»: οκτϊ (8) δεξαμενζσ ςυνολικισ 

χωρθτικότθτασ: 120 κ.μ.  

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ, όγκου 6 κ.μ., 

κζςθ «VTS». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ, όγκου 6 κ.μ., 

κζςθ «Οικίςκοσ Αλιζων». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ, όγκου 30 

κ.μ., κζςθ «Γερμανικά Φυλάκια» (προςωρινά ανενεργι).  

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των λυμάτων μιασ (1) δεξαμενισ λυμάτων, 

ςυνολικοφ όγκου 20 κ.μ., κζςθ «πάρκο Άνω Καμάρεσ». Η δεξαμενι αυτι ςιμερα 

δεν υφίςταται. 
 

H διαδικαςία εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν του λιμζνοσ μετά από κανονικι κλιςθ του 

Ανακζτοντα Φορζα κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται μζχρι τθσ 06:15 π.μ ζτςι ϊςτε να μθν 

προκαλείται όχλθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και των παρακείμενων καταςτθμάτων κατά 

τισ ϊρεσ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τουσ. 

 

Β. ΕΚΚΕΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ 

 

Ρεριλαμβάνονται: 
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Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων δφο (2) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν, ςυνολικοφ όγκου 24 κ.μ., ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του ΤΟΥ 

ΑΝΑΘΖΤΟΝΤΑ ΦΟΖΑ. 

 

Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ ποςότθτα των λυμάτων και για τουσ δφο (2) προαναφερόμενουσ 

λιμζνεσ, αναλόγωσ των ςυνκθκϊν και τθσ χριςθσ ανζρχεται ςε δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ 

κυβικά μζτρα (14.000 κ.μ.) με πικανότθτα αυξομείωςθσ ςε ποςοςτό μζχρι 30%. 

 

 

Γ. ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΦΕΑΤΙΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ/ΦΕΑΤΙΩΝ 

ΟΜΒΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ 

  

Ρεριλαμβάνονται: 

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του «κεντρικοφ αγωγοφ και φρεατίων αποχζτευςθσ», 

που εκτείνεται κατά μικοσ του Λιμζνα αφινασ, ςυνολικοφ μικουσ 333,00 μ. και 

περιλαμβάνει είκοςι (20) φρεάτια. (Φρεάτιο Αντλιοςταςίου – Φ1 ωσ Φ10 – Φ1.1 

ωσ Φ1.5 – ΦΤ1 ωσ ΦΤ4). 

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του «κεντρικοφ και των περιφερειακϊν αγωγϊν και 

φρεατίων όμβριων», που εκτείνονται κατά μικοσ του Λιμζνα αφινασ, 

ςυνολικοφ μικουσ 900,00 μ.  

 

Κατά τον κακαριςμό κα ανοίγονται τα φρεάτια, κα κακαρίηονται από ξζνα υλικά και 

ςϊματα και με ειδικό πιεςτικό μθχάνθμα, κα εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ ροι ςτουσ 

αγωγοφσ από φρεάτιο ςε φρεάτιο ζωσ ότου ο κεντρικόσ και οι περιφερειακοί αγωγοί 

κακαριςκοφν ολοκλθρωτικά.  

Οι δεξαμενζσ λυμάτων κα κακαρίηονται με ειδικό πλυςτικό μθχάνθμα, κα 

ςυλλζγονται τυχόν ςτερεά υλικά ι λφπθ και κα απομακρφνονται ςε κατάλλθλο χϊρο 

με ευκφνθ του Αναδόχου.  

Ο Ανακζτων Φορζασ ανάλογα με τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ και ςε ζκτακτεσ ι 

επείγουςεσ περιπτϊςεισ δφναται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τον κακαριςμό 

(απόφραξθ) τμιματοσ των αγωγϊν.  

  

Συχνότθτα κακαριςμϊν των ανωτζρω αγωγϊν & δεξαμενϊν: 

 

 Τζςςερισ (4) φορζσ ετθςίωσ του κα γίνεται κακαριςμόσ του κεντρικοφ αγωγοφ, 

των φρεατίων αποχζτευςθσ και των δεξαμενϊν λυμάτων, εφόςον δε κρικεί 

απαραίτθτο ι για τθν κάλυψθ ειδικϊν ςυνκθκϊν και κατόπιν τθλεφωνικισ 

ειδοποίθςθσ από αρμόδιο υπάλλθλο του Ο.Λ.. Α.Ε οι εν λόγω κακαριςμοί 

μπορεί να αυξθκοφν κατά δφο (2). 

 Μία (1) φορά ετθςίωσ του «κεντρικοφ και των περιφερειακϊν αγωγϊν και 

φρεατίων όμβριων», εφόςον κρικεί απαραίτθτο και κατόπιν τθλεφωνικισ 

ειδοποίθςθσ από αρμόδιο υπάλλθλο του Ανακζτοντα Φορζα Για τθν κάλυψθ 

ειδικϊν ςυνκθκϊν κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι μπορεί ο αρικμόσ του 

ςυγκεκριμζνου κακαριςμοφ να διπλαςιαςκεί. 
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H διαδικαςία εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν του λιμζνοσ μετά από κανονικι κλιςθ του 

Ανακζτοντα Φορζα κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται μζχρι τθσ 06:15 π.μ ζτςι ϊςτε να μθν 

προκαλείται όχλθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και των παρακείμενων καταςτθμάτων κατά 

τισ ϊρεσ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τουσ. 

 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτο «Φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ», 

ςυμπλθρωμζνο τον ΡΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ/ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ που 

ακολουκεί, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ / οδθγίεσ: 

 Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗΣ» περιγράφονται οι απαιτιςεισ που ιςχφουν 

για τθν εκκζνωςθ λυμάτων των δεξαμενϊν . 

 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι θ 

αντίςτοιχθ απαίτθςθ πρζπει να απαντθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο.  

 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Αναδόχου που 

ζχει τθ μορφι ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ απαίτθςθ ιςχφει ι όχι. 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗΣ 
ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ 

1 
Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν λυμάτων κα πρζπει να 
πραγματοποιείται με ειδικά βυτιοφόρα οχιματα ελάχιςτθσ 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον δζκα (10) κυβικϊν μζτρων.  

ΝΑΙ  

2 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με προςοχι και με όλεσ τισ προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ τόςο για τθν διαδικαςία εκκζνωςθσ όςο και κατά τθ 
διαδικαςία ειςόδου-εξόδου του βυτίου ςτο χϊρο του Λιμζνα με ευκφνθ, 
δαπάνθ και μζριμνα του Αναδόχου από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
Σφμβαςθσ. 

ΝΑΙ  

3 
Σε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να ξεχειλίςουν οι δεξαμενζσ και να 
δθμιουργοφν εςτίεσ μόλυνςθσ. Σε περίπτωςθ υπερχείλιςθσ θ ευκφνθ 
κακαριςμοφ και αποκατάςταςθσ του χϊρου βαρφνει τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ  

4 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα εβδομαδιαίασ εκκζνωςθσ των 
δεξαμενϊν ςε κυβικά μζτρα που μπορεί τισ περιόδουσ αιχμισ να φκάςει 
ςε ποςοςτό το 250% τθσ ςυνολικισ χωρθτικότθτασ των δεξαμενϊν. 

ΝΑΙ  

5 
Η μεταφορά των λυμάτων κα γίνεται ςε ειδικζσ εγκαταςτάςεισ που ζχουν 
κακοριςτεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για το ςκοπό αυτό οι οποίεσ κα 
πρζπει να διακζτουν τα κατάλλθλα αποδεικτικά που να πιςτοποιοφν τθν 
καταλλθλότθτα τθσ απόκεςθσ των λυμάτων.  

ΝΑΙ  

6 
Η μζτρθςθ των εκκενωμζνων –μεταφερόμενων λυμάτων κα γίνεται με τθ 
ηφγιςθ που κα πραγματοποιείται επί τόπου (μζτρθςθ πριν τθν εκκζνωςθ 
και μετά) ςτα οχιματα μεταφοράσ και ςε ηυγιςτικό μθχάνθμα που 
διατίκεται ςτο Λιμζνα αφινασ (χωρίσ χρζωςθ του Αναδόχου).  

ΝΑΙ  

7 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζρχεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Ανακζτοντα Φορζα με άδεια τθ δεξαμενι απορρόφθςθσ λυμάτων του 
βυτιοφόρου με ςκοπό τθν μζγιςτθ δυνατι ποςότθτα εκκζνωςθσ. 

ΝΑΙ  

8 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ 
και προςταςίασ για τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ 
για κάκε ηθμιά ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων του 
Ανακζτοντα Φορζα, του προςωπικοφ του ι τρίτων για τθν αποκατάςταςθ 
κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμιάσ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 
Ανάλογθ μζριμνα κα πρζπει να λαμβάνεται από τον Ανάδοχο για τον 
περιοριςμό κατά το δυνατόν των οςμϊν (Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ). 

ΝΑΙ  

9 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ακολουκεί 
πιςτά τισ οδθγίεσ και υποδείξεισ του Ανακζτοντα Φορζα και να ΝΑΙ  
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ενθμερϊνει τον επικεφαλι του τθλεφωνικά ι με Φαξ ι με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για τθν ακριβι θμζρα και ϊρα που πρόκειται να 
πραγματοποιιςει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εκκζνωςθσ των 
λυμάτων από τον Οργανιςμό ι τον κακαριςμό των φρεατίων και αγωγϊν 
προκειμζνου να ενθμερϊνεται θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

10 
Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του ι τρίτων 
(βοθκϊν εκπλθρϊςεωσ ι κακαριςμοφ) που κα χρθςιμοποιθκοφν από 
αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και 
για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

ΝΑΙ  

11 
Ο Ανακζτων Φορζασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για 
αποηθμίωςθ από τυχόν ατυχιματα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν ι κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν κακαριςμοφ των φρεατίων και αγωγϊν (Αςφάλεια Αςτικισ 
Ευκφνθσ). 

ΝΑΙ  

12 
Η μεταφορά των λυμάτων κα γίνεται ςε χϊρουσ που ζχουν κακοριςτεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ δθλαδι ςε οποιοδιποτε ςτακμό βιολογικοφ 
κακαριςμοφ ανά τθν Ελλθνικι Επικράτεια, αρκεί αυτι να αποδεικνφεται 
από τα κατάλλθλα αποδεικτικά ςτοιχεία και κα ςυνοδεφονται από τα 
κατάλλθλα παραςτατικά που κα το πιςτοποιοφν τθν καταλλθλότθτα τθσ 
απόκεςθσ των λυμάτων.  

ΝΑΙ  

13 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό οφείλουν να ελζγξουν τον χϊρο πριν 
από τθν κατάκεςθ των δεςμευτικϊν προςφορϊν τουσ. ΝΑΙ  

14 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει τα γενικισ χριςθσ και τα ειδικά 
οχιματα κακϊσ και τα μθχανιματα (πχ. Ρρζςεσ κ.λπ.) που κα 
χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου και για τα οποία κα 
προςκομίςει τα ηθτοφμενα ςτθν παροφςα ςτοιχεία.  

ΝΑΙ  

15 Η μζγιςτθ ποςότθτα θμεριςιασ μεταφοράσ λυμάτων ιςοδυναμεί με 150 
κ.μ. κατά ςυνζπεια ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθλϊςει τθν επάρκεια ςε 
μζςα για τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. 

ΝΑΙ  

16 Κατά τον κακαριςμό των αγωγϊν και των φρεατίων κα ανοίγονται τα 
φρεάτια, κα κακαρίηονται από ξζνα υλικά και ςϊματα και με ειδικό 
πιεςτικό μθχάνθμα κα εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ ροι ςτουσ αγωγοφσ 
από φρεάτιο ςε φρεάτιο ζωσ ότου ο κεντρικόσ και οι περιφερειακοί 
αγωγοί κακαριςκοφν ολοκλθρωτικά.  

ΝΑΙ  

17 Ο Ανακζτων Φορζασ ανάλογα με τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ και λόγω 
ιδιομορφιϊν δφναται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τον κακαριςμό 
τμιματοσ των αγωγϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα ςυμφωνείται το 
παρεχόμενο ζργο με τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ του 
ζργου και θ δικαιοφμενθ αμοιβι του Αναδόχου κα λογίηεται αναλογικά.  

ΝΑΙ  

18 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με ευκφνθ του και με δικζσ του δαπάνεσ να 
προβαίνει ςτθν απομάκρυνςθ και τθν απόρριψθ ςε προβλεπόμενουσ 
χϊρουσ των υλικϊν και ςωμάτων που κα προκφπτουν από τον κακαριςμό 
των φρεατίων – αγωγϊν. 

ΝΑΙ  

19 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ κλιςεισ του Ανακζτοντα 
Φορζα για μεν τθν εκκζνωςθ δεξαμενϊν λυμάτων εντόσ τριϊν (3) ωρϊν 
για δε τον κακαριςμό των αγωγϊν – φρεατίων εντόσ δφο (2) θμερϊν από 
τθν κλιςθ. Για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων όπου απαιτείται 
απόφραξθ αγωγϊν και θ παρζμβαςθ κρίνεται ωσ επείγουςα ο χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ του Αναδόχου περιορίηεται ςε δφο (2) ϊρεσ από τθν κλιςθ 
του Ανακζτοντα Φορζα. Ο επείγων χαρακτιρασ κα πρζπει να 
επιςθμαίνεται κατά τθν κλιςθ του Ανακζτοντα Φορζα.  

ΝΑΙ  

20 
H διαδικαςία εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν των λιμζνων μετά από κανονικι 
κλιςθ του Ανακζτοντα Φορζα κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται μζχρι τθσ 
06:15 π.μ ζτςι ϊςτε να μθν προκαλείται όχλθςθ του επιβατικοφ κοινοφ 
και των παρακείμενων καταςτθμάτων κατά τισ ϊρεσ τθσ κακθμερινισ 
λειτουργίασ τουσ. 

ΝΑΙ  
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ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α. Τιμι ανά κυβικό μζτρο (κ.μ) για τθν εκκζνωςθ και μεταφορά των λυμάτων Λιμζνων 
αφινασ & Αγίασ Μαρίνασ. 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΟ 
(ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ) ΡΟΣΟ 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
……………€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΟ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. ΕΡΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΟ ΡΟΣΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΦΡΑ …………. 
ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
……………€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΟ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
 
 
Β.1 Τιμι ανά φορά (αυτοτελζσ υποζργο) για τον κακαριςμό του «κεντρικοφ αγωγοφ, 
των φρεατίων αποχζτευςθσ και των δεξαμενϊν λυμάτων Λιμζνα αφινασ», 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΟΑ 
(ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ) ΡΟΣΟ 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
……………€ ΑΝΑ ΦΟΑ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. ΕΡΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΟΑ 
ΡΟΣΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΦΡΑ …………. 
ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

……………€ ΑΝΑ ΦΟΑ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
Β.2 Τιμι ανά φορά (αυτοτελζσ υποζργο) για τον κακαριςμό του «κεντρικοφ και των 
περιφερειακϊν αγωγϊν και φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ», 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΟΑ 
(ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ) ΡΟΣΟ 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
……………€ ΑΝΑ ΦΟΑ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. ΕΡΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΟΑ 
ΡΟΣΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΦΡΑ …………. 
ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

……………€ ΑΝΑ ΦΟΑ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΟΑ 
ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ Ραρ. Β.1 & Β.2  
ΡΟΣΟ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 

ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
……………€ ΑΝΑ ΦΟΑ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. ΕΡΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΦΟΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ Ραρ. 
Β.1 & Β.2 
ΡΟΣΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΦΡΑ …………. 
ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

……………€ ΑΝΑ ΦΟΑ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

 
 
 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΦΡΑΓΗΓΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΖ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 
Α. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ ........................... 

Ρροσ: …………………………. 

Εγγυθτικι Επιςτολι με υπ’ αρικμό ............... για ευρϊ ………………. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. Α.Φ.Μ…….. οδόσ …………. 

αρικμόσ..… ΤΚ ………..,- 

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 

α)…….….... Α.Φ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β)……….…. Α.Φ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ)………….. Α.Φ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 

και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ,- και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν ςυμμετοχι ςτο 

διενεργοφμενο Διαγωνιςμό του Ανακζτοντα Φορζα για εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 

«……………………..…………………………», ςυνολικισ αξίασ ……… € ςφμφωνα με τθν, με 

αρικμό................... Διακιρυξι ςασ με θμερομθνία Διενζργειασ τθν ………………………………… 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 

ςτον ανωτζρω Διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ} 

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ 

ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 

τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. - 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε 

να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ 

και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 

τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Β. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Ρροσ: ………………  

Εγγυθτικι επιςτολι με υπ’ αρικμό................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………. Α.Φ.Μ.…………… Οδόσ …………. 

Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… Α.Φ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… Α.Φ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… Α.Φ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 

και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο Διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 

…….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ, με αρικμό................... 

Διακιρυξι ςασ, με θμερομθνία Διενζργειασ ………………..  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε 

να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ 

και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 

τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά τρεισ (3) μινεσ τθσ θμερομθνίασ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ).  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε 

τον πελάτθ μασ τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί 

απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, 

ι μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ ΤΟΥ 

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15)  
 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 
Το παρόν κα ςυμπλθρωκεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.+ 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *99221110-1] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΚΤΗ ΑΝΔΕΑ Γ. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΦΗΝΑΣ, Τ.Κ. 19009+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Τμιμα Ρρομθκειϊν+ 

- Τθλζφωνο: *22940-22840,23605] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *grammateia@rafinaport.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rafinaport.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): «Εκκζνωςθ Δεξαμενϊν και Μεταφορά Οικιακϊν Λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. 

Μαρίνασ κακϊσ και Κακαριςμοφ Κεντρικοφ Αγωγοφ/Φρεατίων Αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 

λυμάτων κακϊσ και του Κεντρικοφ και Ρεριφερειακϊν Αγωγϊν/Φρεατίων Πμβριων Λιμζνα 

αφινασ» για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ με δικαίωμα προαίρεςθσ από τον Ανακζτοντα Φορζα 

για ζνα (1) ακόμα ζτοσ, [CPV: 90460000-9] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *……] 

- Η Σφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςία+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

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

[ ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

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

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

[ ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ 
νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε 
όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

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

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 
(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 
οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 
τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 
με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτθxii· 
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσxiii· 
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

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

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

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

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

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

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

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

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

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

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

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
Σφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), 
ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

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

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

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

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

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ Σφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ Σφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ Σφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
[……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

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

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

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

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

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

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

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

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

*……+ 

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

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

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

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

*……+ 

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

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

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

*……+ 

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

*....……+ 

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

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

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

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

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ του Ανακζτοντα Φορζασ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν 
ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από 
απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

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

 
 
 
 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ 
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

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

(του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

3. Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4. Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

7. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 

που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

τθσ Σφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ 

ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 

24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 

τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
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11. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ 

διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον 

ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 

48)
 
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε 

τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13. Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ 

Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). 

Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 

απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-

πλαίςιο. 

14. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 

από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 

τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και 

τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16. Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι 

ςε διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει 
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χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 

λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21. Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί 

(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να 

καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

22. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 

εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ 

(άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται 

ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 

ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25. Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

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

. 

26. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27. Άρκρο 73 παρ. 5. 

28. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

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

29. Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 

30. Ρρβλ άρκρο 48. 

31. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32. Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10. 

33. Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ 

από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 

κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
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34. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ Σφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν 

τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν 

τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40. Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να 

περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι 

υπθρεςίεσ. 

41. Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα 

ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 

ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

42. Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι 

ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

43. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

Σφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 

ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44. Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47. Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

(Το παρόν ζτέδιο μπορεί να προζαρμοζηεί αναλόγως ηων αποηελεζμάηων ηοσ 

Διαγωνιζμού) 

 

ΤΜΒΑΖ 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν «εκκζνωςθσ δεξαμενϊν και μεταφοράσ 
οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ και 
κακαριςμοφ του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και 

δεξαμενϊν λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν 
αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα αφινασ, για χρονικό διάςτθμα 

ενόσ (1) ζτουσ» 
 

Στθν αφινα ςιμερα ……………………….. 2018, ιμερα …………….., οι υπογράφοντεσ, τθν 

παροφςα, αφενόσ ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. (εφεξισ «Ανακζτων Φορζασ»), 

ωσ Ανακζτων Φορζασ, που εδρεφει ςτθν αφινα Αττικισ Γ. Ραπανδρζου, ΤΚ 19009, 

Λιμάνι αφινασ, με Α.Φ.Μ. 090313639, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Ακθνϊν, και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τθ Διευκφνουςα Σφμβουλο Κα Αικατερίνθ Αδαμοποφλου,  

και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία 

................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. 

«.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Τ.Κ. ......, τθλ. ................., 

φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ 

«ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από 

.............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και ζκαναν 

αποδεκτά τα ακόλουκα: 

  

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. …………. Απόφαςθ του Δ.Σ του Ο.Λ. Α.Ε. κατακυρϊκθκε ςτον 

Ανάδοχο …………………………………………………………… το αποτζλεςμα του Ηλεκτρονικοφ 

Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν «εκκζνωςθσ δεξαμενϊν και 

μεταφοράσ οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ και τον 

κακαριςμό του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων 

κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα 

αφινασ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ (Διακιρυξθ Ρ…./2018, Συςτθμικόσ 

Αρικμόσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ……………..), και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ 

(θλεκτρονικόσ αρικμόσ προςφοράσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ……………) των 

…………………………………………………….. χωρίσ το Φ.Ρ.Α., ιτοι του ςυνολικοφ ποςοφ των 

……………………………………………………. ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Φςτερα από τα 

παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν 

Σφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 
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ΑΘΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εκκζνωςθσ δεξαμενϊν 

και μεταφοράσ οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων αφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ και ο 

κακαριςμόσ του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν λυμάτων 

κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων Λιμζνα 

αφινασ, για το χρονικό διάςτθμα 12 (δϊδεκα) μθνϊν ιτοι από …………………. ζωσ 

……………………... 

Οι απαιτιςεισ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ του ζργου είναι οι εξισ: 

 

 

Α. ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ  

 

Ρεριλαμβάνονται: 
 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των λυμάτων δφο (2) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν, ςυνολικοφ όγκου 9 κ.μ., κζςθ «Καμάρεσ». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ λυμάτων, 

ςυνολικοφ όγκου 25 κ.μ., κζςθ «Καμάρεσ». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων πζντε (5) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν, ςυνολικοφ όγκου 75 κ.μ., κζςθ «Νζο Αντλιοςτάςιο».  

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων τριϊν (3) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν με τισ παραπάνω πζντε (5), ςυνολικοφ όγκου 45 κ.μ., κζςθ «Νζο 

Αντλιοςτάςιο». Άρα κζςθ «Νζο Αντλιοςτάςιο»: οκτϊ (8) δεξαμενζσ ςυνολικισ 

χωρθτικότθτασ: 120 κ.μ.  

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ, όγκου 6 κ.μ., 

κζςθ «VTS». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ, όγκου 6 κ.μ., 

κζςθ «Οικίςκοσ Αλιζων». 

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων μίασ (1) δεξαμενισ, όγκου 30 

κ.μ., κζςθ «Γερμανικά Φυλάκια» (προςωρινά ανενεργι).  

 Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ των λυμάτων μιασ (1) δεξαμενισ λυμάτων, 

ςυνολικοφ όγκου 20 κ.μ., κζςθ «πάρκο Άνω Καμάρεσ». Η δεξαμενι αυτι ςιμερα 

δεν υφίςταται. 

H διαδικαςία εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν του λιμζνοσ μετά από κανονικι κλιςθ του 

Ανακζτοντα Φορζα κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται μζχρι τθσ 06:15 π.μ ζτςι ϊςτε να μθν 

προκαλείται όχλθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και των παρακείμενων καταςτθμάτων κατά 

τισ ϊρεσ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τουσ. 
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Β. ΕΚΚΕΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΜΑΙΝΑΣ 

 

Ρεριλαμβάνονται: 

Οι εργαςίεσ εκκζνωςθσ και μεταφοράσ λυμάτων δφο (2) ςυγκοινωνοφντων 

δεξαμενϊν, ςυνολικοφ όγκου 24 κ.μ., ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Ανακζτοντα 

Φορζα. 

 

Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ ποςότθτα των λυμάτων και για τουσ δφο (2) προαναφερόμενουσ 

λιμζνεσ, αναλόγωσ των ςυνκθκϊν και τθσ χριςθσ ανζρχεται ςε δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ 

κυβικά μζτρα (14.000 κ.μ.) με πικανότθτα αυξομείωςθσ ςε ποςοςτό μζχρι 30%. 

 

H διαδικαςία εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν του λιμζνοσ μετά από κανονικι κλιςθ του 

Ανακζτοντα Φορζα κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται μζχρι τθσ 06:15 π.μ ζτςι ϊςτε να μθν 

προκαλείται όχλθςθ του επιβατικοφ κοινοφ και των παρακείμενων καταςτθμάτων κατά 

τισ ϊρεσ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τουσ. 

 

Γ. ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΦΕΑΤΙΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ/ΦΕΑΤΙΩΝ 

ΟΜΒΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ 

  

Ρεριλαμβάνονται: 
 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του «κεντρικοφ αγωγοφ και φρεατίων αποχζτευςθσ», 

που εκτείνεται κατά μικοσ του Λιμζνα αφινασ, ςυνολικοφ μικουσ 333,00 μ. και 

περιλαμβάνει είκοςι (20) φρεάτια. (Φρεάτιο Αντλιοςταςίου – Φ1 ωσ Φ10 – Φ1.1 

ωσ Φ1.5 – ΦΤ1 ωσ ΦΤ4). 

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του «κεντρικοφ και των περιφερειακϊν αγωγϊν και 

φρεατίων όμβριων», που εκτείνονται κατά μικοσ του Λιμζνα αφινασ, 

ςυνολικοφ μικουσ 900,00 μ.  

 

Κατά τον κακαριςμό κα ανοίγονται τα φρεάτια, κα κακαρίηονται από ξζνα υλικά και 

ςϊματα και με ειδικό πιεςτικό μθχάνθμα, κα εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ ροι ςτουσ 

αγωγοφσ από φρεάτιο ςε φρεάτιο ζωσ ότου ο κεντρικόσ και οι περιφερειακοί αγωγοί 

κακαριςκοφν ολοκλθρωτικά.  

Οι δεξαμενζσ λυμάτων κα κακαρίηονται με ειδικό πλυςτικό μθχάνθμα, κα 

ςυλλζγονται τυχόν ςτερεά υλικά ι λφπθ και κα απομακρφνονται ςε κατάλλθλο χϊρο 

με ευκφνθ του Αναδόχου.  

Ο Ανακζτων Φορζασ ανάλογα με τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ και ςε ζκτακτεσ ι 

επείγουςεσ περιπτϊςεισ δφναται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τον κακαριςμό 

(απόφραξθ) τμιματοσ των αγωγϊν.  

  

Συχνότθτα κακαριςμϊν των ανωτζρω αγωγϊν & δεξαμενϊν: 

 

 Τζςςερισ (4) φορζσ ετθςίωσ του κα γίνεται κακαριςμόσ του κεντρικοφ αγωγοφ, 

των φρεατίων αποχζτευςθσ και των δεξαμενϊν λυμάτων, εφόςον δε κρικεί 
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απαραίτθτο ι για τθν κάλυψθ ειδικϊν ςυνκθκϊν και κατόπιν τθλεφωνικισ 

ειδοποίθςθσ από αρμόδιο υπάλλθλο του Ο.Λ.. Α.Ε οι εν λόγω κακαριςμοί 

μπορεί να αυξθκοφν κατά δφο (2). 
 Μία (1) φορά ετθςίωσ του «κεντρικοφ και των περιφερειακϊν αγωγϊν και 

φρεατίων όμβριων», εφόςον κρικεί απαραίτθτο και κατόπιν τθλεφωνικισ 

ειδοποίθςθσ από αρμόδιο υπάλλθλο του Ανακζτοντα Φορζα. Για τθν κάλυψθ 

ειδικϊν ςυνκθκϊν κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι μπορεί ο αρικμόσ του 

ςυγκεκριμζνου κακαριςμοφ να διπλαςιαςκεί. 

 

ΑΘΟ 2ο : ΤΟΡΟΣ- ΧΟΝΟΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ  

 

Η παροχι των υπθρεςιϊν του άρκρου 2 κα πραγματοποιείται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

τισ αργίεσ μετά από κλιςθ του αρμόδιου υπαλλιλου του Ανακζτοντα Φορζα 

(ςυμπλθρϊνεται βάςθ τθσ προςφοράσ). 

 

Ο Ανάδοχοσ κα ανταποκρίνεται ςτισ κλιςεισ του Ανακζτοντα Φορζα για μεν τθν 

εκκζνωςθ δεξαμενϊν λυμάτων εντόσ τριϊν (3) ωρϊν, για δε τον κακαριςμό των αγωγϊν 

– φρεατίων εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κλιςθ.  

Για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων όπου απαιτείται απόφραξθ αγωγϊν και θ 

παρζμβαςθ κρίνεται ωσ επείγουςα ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου περιορίηεται 

ςε δφο (2) ϊρεσ από τθν κλιςθ του Ανακζτοντα Φορζα. Ο επείγων χαρακτιρασ κα 

επιςθμαίνεται κατά τθν κλιςθ του Ανακζτοντα Φορζα. 

 

Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί, μονομερϊσ, το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειϊνοντασ 

ανάλογα με τισ εκάςτοτε θμεριςιεσ ι μθνιαίεσ ανάγκεσ του Ανακζτοντα Φορζα ι όποτε 

άλλοτε χρειαςτεί και ο Ανάδοχοσ κλθκεί εκτάκτωσ να παραλάβει τα λφματα, φςτερα από 

ειδοποίθςθ του Ανακζτοντα Φορζα. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει προσ τοφτο να βρίςκεται ςε 

24ωρθ ετοιμότθτα όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ (κακθμερινζσ, εορτζσ και αργίεσ) 

 

 

ΑΘΟ 3ο : ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ 

μπορεί να διενεργείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία 

θ οποία ορίηεται με Απόφαςθ του Ανακζτοντα Φορζα.  

Η αρμόδια υπθρεςία μπορεί με Απόφαςθ τθσ να ορίηει για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ 

τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ 

(άρκρο 216 παρ.2 & 3 του Ν.4412/2016).  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ εφαρμόηονται:  

α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16,  

β) οι όροι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και τθσ Διακιρυξθσ με αρικμό Ρ02/2017 και 

γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

Κατά τα λοιπά για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ιςχφουν οι 

διατάξεισ των άρκρων 216 και 217 του Ν.4412/16, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ 
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τθσ Σφμβαςθσ και τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και το άρκρο 218 του ίδιου νόμου αλλά και 

το Άρκρο 14 «ΚΥΩΣΕΙΣ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ» τθσ Διακιρυξθσ Ρ05/2018 όςον αφορά 

ςτισ ποινικζσ ριτρεσ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ.  

 

ΑΘΟ 4ο : ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΗΣ 

 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που 

ζχει οριςκεί με Απόφαςθ του Ανακζτοντα Φορζα.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί:  

α) να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο,  

β) να παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 219 του Ν.4412/2016),  

γ) να απορρίψει το ςυμβατικό αντικείμενο (άρκρο220 του Ν.4412/2016)  

 

Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) που ορίηεται από τον 

Ανακζτοντα Φορζα ςτελεχϊνεται από αρμόδιουσ υπαλλιλουσ οι οποίοι παρακολουκοφν 

ελζγχουν και ςυντονίηουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Η ΕΡΡΕ υποδεικνφει ςτον Ανάδοχο 

τυχόν ελλείψεισ ι παραλιψεισ ενϊ ζχει τθν αρμοδιότθτα να καλεί ςε ςυναντιςεισ τον 

Ανάδοχο για τθν επίλυςθ κεμάτων ι τθν κεραπεία παρατθριςεων. Σε περιπτϊςεισ που 

διαπιςτϊνει αποκλίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου από τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ υποβάλλει ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν ςχετικι 

αναφορά για τα περαιτζρω. 

 

Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με τθν Απόφαςθ του εγκρίνει ι όχι τθν παραλαβι των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 219 και 220 του 

Ν.4412/2016 ςχετικά με τθν παραλαβι, και τθν τυχόν απόρριψθ του ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου.  

 

Η Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπόμενων από τθν Σφμβαςθ ελζγχων και τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και ςε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ ηθμίασ των 

εγκαταςτάςεων του Ανακζτοντα Φορζα, κακϊσ και άλλων πλθμμελειϊν οι οποίεσ κα 

προκφψουν με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, κα αποκαταςτακοφν με ευκφνθ και ζξοδα 

του. 

 

Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον Ανάδοχο 

θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ, θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα 

και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 

ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ Σφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 

παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον Ανάδοχο 

ςτθ ζδρα του Ανακζτοντα Φορζα, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν 

ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ. 
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Ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να κάνει ανά πάςα ςτιγμι ελζγχουσ. 

 

Στθν περίπτωςθ ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ υποχρεϊςεισ 

του, ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να επιβάλει κυρϊςεισ με τθ μορφι προςτίμων 

ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ Διακιρυξθσ Ρ05/2018. 

 

 

ΑΘΟ 5ο : ΤΙΜΗΜΑ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Το ςυμβατικό τίμθμα ορίηεται ζωσ του ποςοφ των …………………………………….. χωρίσ το 

Φ.Ρ.Α., ιτοι ζωσ του ςυνολικοφ ποςοφ των …………………………………………………… 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Αναλυτικά το τίμθμα για τισ κάτωκι υπθρεςίεσ που κα καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο 

ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

1. Για τθν εκκζνωςθ και μεταφορά των λυμάτων λιμζνων αφινασ και Αγίασ Μαρίνασ 

…………………………………………. ανά κυβικό μζτρο χωρίσ ΦΡΑ 24% και 

……………………………………… ανά κυβικό μζτρο περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.  

2. Για τον κακαριςμό του κεντρικοφ αγωγοφ, των φρεατίων αποχζτευςθσ και των 

δεξαμενϊν λυμάτων λιμζνα αφινασ ………………………………….. ανά φορά με ΦΡΑ 24% 

και …………………………………… ανά φορά περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

3. Για τον κακαριςμό του κεντρικοφ και των περιφερειακϊν αγωγϊν και φρεατίων 

όμβριων λιμζνα αφινασ ……………………………. ανά φορά χωρίσ ΦΡΑ 24% και 

…………………………………. περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

Ο Ανακζτων Φορζασ υποχρεοφται να καταβάλλει δαπάνθ μόνο για τισ ποςότθτεσ (ςε 

κυβικά μζτρα) των λυμάτων που εκκενϊνονται από τισ δεξαμενζσ λυμάτων ι για τισ 

κακαριότθτεσ των φρεατίων και αγωγϊν του Ανακζτοντα Φορζα για τισ οποίεσ ο 

Ανάδοχοσ κα ζχει ενθμερωκεί, εγγράφωσ. 

Η πλθρωμι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτον Ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά, κάκε μινα 

για τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ και τθν 

ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ και ζκδοςθσ 

εντολισ πλθρωμισ αυτισ, από το Τμιμα Οικονομικοφ του Ανακζτοντα Φορζα, με τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι των υπθρεςιϊν από τθν ΕΡΡΕ και εφόςον υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα 

προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 

κακϊσ και κάκε άλλου νόμιμου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι:  
i. Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν υπζρ του Ανακζτοντα Φορζα. 
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ii. Τα δελτία Αποςτολισ που εκδίδονται με το πζρασ κάκε εκκζνωςθσ. 

iii. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ και τα πρωτότυπα ηυγολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα 

παραςτατικά παράδοςθσ των λυμάτων ςε πιςτοποιθμζνουσ χϊρουσ παραλαβισ για 

κάκε μεταφορά. 

iv. Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια 

Επιτροπι παραλαβισ του Ανακζτοντα Φορζα. 

v. Φορολογικι και Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζτει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα τα 

δικαιολογθτικά για τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του προθγοφμενου μθνόσ.  

  

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 4172/2013 όπωσ ιςχφει. 

 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ. 

 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Ανακζτοντα Φορζα. και κα αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο Ανάδοχοσ 

επιβαρφνεται ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

 

Η ςυνολικι δαπάνθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν βαρφνει τον προχπολογιςμό του 

Ανακζτοντα Φορζα οικονομικοφ ζτουσ 2018 και 2019.  

 

 

ΑΘΟ 6ο : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του με δικζσ του δαπάνεσ για κάκε 

είδουσ ατφχθμα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τυχόν αμζλειεσ, παραλείψεισ ι γενικά πλθμμελι 

εκτζλεςθ των κακθκόντων του προςωπικοφ του και οφείλει να αποηθμιϊςει τον 

Ανακζτοντα Φορζα. για τυχόν βλάβεσ, ηθμίεσ ι ατυχιματα που κα προκφψουν εξ αιτίασ 

τοφτων.  

Σχετικά, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε αντίγραφο του αρ. ………………. Αςφαλιςτθρίου 

Συμβολαίου τθσ Αςφαλιςτικισ Εταιρείασ …………………………………………………………… ςτο 

οποίο ο Ανακζτων Φορζασ αναφζρεται ωσ «ςυναςφαλιηόμενοσ» και καλφπτεται και θ εκ 

του Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και 

περιλαμβάνει τθν, από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ 

υποχρζωςθ του Αςφαλιςμζνου ζναντι του προςωπικοφ του που είναι αςφαλιςμζνο ςτο 

ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ εργαςίεσ, ςε 

περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 
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Ο ΑΝΑΘΖΤΩΝ ΦΟΖΑΣ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ 

από τυχόν ατφχθμα ι κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθν μεταφορά του προςωπικοφ του 

Αναδόχου, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν από αυτό. 

 

ΑΘΟ 7ο : ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί πάντοτε:  

 Τισ εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων, ιδίωσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ.  

 Τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16.  

 Τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τα ςτοιχεία α’ ζωσ ςτ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του 

Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και τον ειδικό όρο τθσ παρ. 

4 του ίδιου άρκρου.  

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι 

και να τθρεί τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Συλλογικι/Κλαδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για το 

προςωπικό που απαςχολεί. Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν 

τισ απαραίτθτεσ άδειεσ παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και είναι αςφαλιςμζνοι 

ςτο αρμόδιο Αςφαλιςτικό Ταμείο. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του Αναδόχου δεν 

υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το 

αςφαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ. Η εφαρμογι όλων των 

ανωτζρω είναι ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι 

τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ 

αυτοφ. Ο ΑΝΑΘΖΤΩΝ ΦΟΖΑΣ δεν ευκφνεται για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προσ 

το προςωπικό του, δικαιοφται όμωσ να ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ και 

λοιπισ νομοκεςίασ και να καταγγζλλει τισ παραβάςεισ τθσ.  

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ 

οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ανακζτοντα Φορζα και του 

προςωπικοφ αυτοφ, θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ, περιλαμβανομζνων, αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν 

βλαβϊν, απϊλεια ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και 

θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ 

ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ ζργου παρόμοιασ φφςθσ, μεγζκουσ και χαρακτθριςτικϊν 

του. Στθν κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του άρκρου 922 του Αςτικοφ 

Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ). Ο Ανακζτων 

Φορζασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθ μεταφορά του προςωπικοφ του ανάδοχου, 
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όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

εξαςφαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, 

ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ.  

4. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που 

απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει 

αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ 

ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε ποιο βακμό καλφπτονται 

από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, ακόμθ και 

πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων.  

5. Ο Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικι αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ του Ανακζτοντα 
Φορζα για οποιαδιποτε ηθμία ι απαίτθςθ, οι οποίεσ κα προζλκουν από ενζργειεσ ι 
παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε δόλο ι αμζλεια, του ίδιου, των εργαηομζνων του ι 
οποιουδιποτε τρίτου αυτόσ με ευκφνθ του εμπλζξει ςτθν διαδικαςία παροχισ των 
υπθρεςιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που κα του ανατεκοφν με τθν ςχετικι 
Σφμβαςθ. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ, δθλαδι, τθν καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν ιςχφουςα γι’ 

αυτόν κάκε φορά ΣΣΕ, τθν τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, 

τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κ.λπ.. Σε περίπτωςθ δε που 

διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ Σφμβαςθ με τον 

Ανάδοχο και δφναται ο Ανακζτων Φορζασ να κθρφξει αυτόν ζκπτωτο. 

7.  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει επίςθσ τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει, ϊςτε να αποφφγει 

περίπτωςθ κενϊν ςτο προςωπικό του, τα οποία κα πρζπει να φροντίηει να 

αναπλθρϊνει αμελλθτί και με οποιοδιποτε τρόπο, κατά τθν περίοδο διακοπϊν, ςε 

τυχόν περίπτωςθ απεργίασ του προςωπικοφ του, κ.λπ.  

Ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ 

Ζργου του Αναδόχου ωσ ακατάλλθλο για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για 

οποιονδιποτε λόγο, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ άμεςα 

και χωρίσ αντιρριςεισ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 

Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ του 

Ανακζτοντα Φορζα και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. 
8. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για το προςωπικό του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν 

απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ 

τθσ Σφμβαςθσ.  

9. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο 

Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 

γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ 

και Διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Ανακζτοντα 
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Φορζα, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά 

τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

10. Ο Ανάδοχοσ δε δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ, 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντα Φορζα, οφτε να ςυμμετζχει ςε 

δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτον Ανακζτοντα 

Φορζα. και δε δεςμεφει τον Ανακζτοντα Φορζα. με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι του ςυναίνεςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ο 

Ανακζτων Φορζασ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτόν πρόςωπα οφείλουν να μθν 

ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 

πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του 

Αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου. 

11. Ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει, με ευκφνθ του, ςτισ εργαςίεσ ςυλλογισ λυμάτων 

(εκκζνωςθ βόκρων), μζςω ειδικϊν ςτεγανϊν αναρροφθτικϊν ςωλινων, ςτο 

βυτιοφόρο όχθμά του, εφόςον πριν – κατά – μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του 

λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ. 

12. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για το 

προςωπικό που απαςχολεί κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και να ζχει 

εξαςφαλίςει τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του προςωπικοφ του ςτουσ προβλεπόμενουσ 

από τθ νομοκεςία Αςφαλιςτικοφσ Του Ανακζτοντα Φορζασ. 

13. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται επίςθσ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ από 

ατυχιματα ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, και για τθν διάκεςθ των 

απαραίτθτων μζςων (πχ. ειδικά οχιματα, εργαλεία, ςυςκευζσ κ.λπ.) και εποπτϊν (π.χ. 

τεχνικοφ αςφαλείασ κ.λπ.) όπωσ προβλζπεται από τθν ςχετικι νομοκεςία.  

14. Τα μθχανιματα, τα μζςα, τα εργαλεία και ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιιςει να 

είναι ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και διατάξεισ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία τουσ. 

15. Πςον αφορά ςτθν άντλθςθ λυμάτων του λιμζνα αφινασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

ςτθ ηφγιςθ των βυτιοφόρων οχθμάτων του, πριν και μετά από κάκε εκκζνωςθ. Η 

ηφγιςθ κα πραγματοποιείται δωρεάν, ςτθ γεφυροπλάςτιγγα του Λιμζνα αφινασ. 

16. Με το πζρασ κάκε εκκζνωςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει, ςε αρμόδιο υπάλλθλο του 

Ανακζτοντα Φορζα, το Δελτίο Αποςτολισ ςυνοδευόμενο από τα ςχετικά ηυγολόγια. 

17. Ο Ανάδοχοσ, ςτο τζλοσ κάκε μινα παροχισ των υπθρεςιϊν κα υποβάλλει ςτον 

Ανακζτοντα Φορζα. τα πρωτότυπα ηυγολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα 

παραςτατικά παράδοςθσ των λυμάτων ςε πιςτοποιθμζνουσ χϊρουσ παραλαβισ για 

κάκε μεταφορά καταρτίηοντασ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τα οποία κα ςυνοδεφουν το 

Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν που κα εκδίδει για τθν πλθρωμι του.  
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18. Πςον αφορά ςτθν άντλθςθ λυμάτων του λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ, αυτι κα 

πραγματοποιείται παρουςία αρμοδίου υπαλλιλου του Ανακζτοντα Φορζα. 

 

Ο Ανακζτων Φορζασ κα διενεργεί ζλεγχο των χϊρων που κακαρίηονται. Η εποπτεία και ο 

ζλεγχοσ των δεξαμενϊν, τθσ κακαριότθτασ των χϊρων κακϊσ και ο ζλεγχοσ απαςχόλθςθσ 

του απαραίτθτου προςωπικοφ, κα διενεργείται από τθν αρμόδια Επιτροπι ι τουσ 

εντεταλμζνουσ για το ςκοπό αυτό υπαλλιλουσ, ςε θμερομθνίεσ που κα κακορίηει ο 

Ανακζτων Φορζασ και χωρίσ προειδοποίθςθ κατά τθν κρίςθ τουσ.  

Ο Ανακζτων Φορζασ ουδεμία άλλθ ευκφνθ ι υποχρζωςθ ζχει, παρά μόνο τθν καταβολι 

τθσ ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ. Από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ καμία ζννομθ ςχζςθ δε 

δθμιουργείται μεταξφ του Ανακζτοντα Φορζα και του προςωπικοφ του Αναδόχου που 

απαςχολείται ςτο ζργο.  

 

 

Τα ανωτζρω αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ καλισ ςυνεργαςίασ Αναδόχου και Ο.Λ.. 

Α.Ε. και θ παρζκκλιςθ από αυτοφσ ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ. 

Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατζκεςε τθν αρικμ. 

…………………………….. με θμερομθνία ζκδοςθσ …………………… Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Εκτζλεςθσ τθσ «……………» Τράπεηασ ποςοφ ……………………………………………………………….. Η 

ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ και τθν 

καλι εκτζλεςθ των όρων αυτισ. 

 

ΑΘΟ 8ο :ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ςε 

υπεργολάβο αφοφ δεν ζχει δθλωκεί ςτθν προςφοράσ του. Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε 

μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ανακζτοντα 

Φορζα, ο τελευταίοσ δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ 

τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η ιςχφσ τθσ παροφςθσ Συμβάςεωσ ορίηεται για το χρονικό διάςτθμα 12 (δϊδεκα) μθνϊν 

ιτοι από ………………………. ζωσ …………………………. 

 

 

ΑΘΟ 10ο : ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί 

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα θ τροποποίθςθ μπορεί να γίνει εάν δεν 

μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ τυχόν αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει τα 

οριηόμενα ποςοςτά επί τθσ αρχικισ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ και δεν είναι ουςιϊδθσ κατά τθν 

ζννοια τθσ παρ.4 του ανωτζρω άρκρου, ιτοι δεν ειςάγει διαφορετικοφσ όρουσ από τουσ 
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αρχικοφσ, δεν αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ Σφμβαςθσ, δεν επεκτείνει ςθμαντικά 

το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ και δεν υποκακίςταται ο Ανάδοχοσ από άλλον. 

 

ΑΘΟ 11ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθν Σφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον:  

α) θ Σφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ Σφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16,  

β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και, ωσ 

εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ Σφμβαςθσ,  

γ) θ Σφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από το άρκρο 258 τθσ ΣΛΕΕ.  

 

Επίςθσ, ο Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται να καταγγείλει τθν Σφμβαςθ ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

 Πταν ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 

ςτθν οποία αναφζρεται ότι: «Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που 

αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ 

τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Η 

επιβολι δεφτερθσ κφρωςθσ ςτον εργολάβο από τα ίδια όργανα κεωρείται υποτροπι 

και οδθγεί υποχρεωτικά:  

α) ςτθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ και β) επιφζρει, από το χρόνο επιβολισ τθσ 

δεφτερθσ κφρωςθσ, τον αποκλειςμό του εν λόγω εργολάβου από δθμόςιουσ 

διαγωνιςμοφσ για τρία (3) χρόνια».  

 Πταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου του 

αποδζκτθ των υπθρεςιϊν, διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 του 

Ν. 3863/2010 κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανακζτων Φορζασ 

βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ υπθρεςιϊν, κακϊσ και κάκε οφειλι 

ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. Ο Ανακζτων Φορζασ αναςτζλλει 

τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον 

Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν.  

Εκτόσ από τουσ ειδικά αναφερόμενουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ιςχφουν και όλοι 

οι όροι που αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ, ςτθν προςφορά του Αναδόχου κακϊσ και ςτθν 

Απόφαςθ Κατακφρωςθσ. 
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ΑΘΟ 12ο : ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δ.Σ., 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  

α) εφόςον δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊκθκε με 

τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν παροφςα Σφμβαςθ ι 

τισ κείμενεσ διατάξεισ ι υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/16,  

β) εάν εκχωριςει τθν Σφμβαςθ ι ανακζςει εργαςίεσ υπεργολαβικά ςε μθ 

προβλεπόμενουσ από τθν προςφορά του υπεργολάβουσ,  

γ) εάν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

άςκθςθ του επαγγζλματόσ του.  

Τα αποτελζςματα τθσ ζκπτωςθσ του Αναδόχου επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον 

Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ του Ανακζτοντα Φορζα ςχετικισ διλωςθσ. 
2. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν Σφμβαςθ όταν:  

α) Το ςυμβατικό αντικείμενο δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 

Ανακζτοντα Φορζα που εκτελεί τθν Σφμβαςθ.  

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (άρκρο 204 του Ν.4412/16). 
3. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το 

ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο 

πεδίο εφαρμογισ του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 

αυτοφ.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16, που αφορά 

ςτθν κιρυξθ ενόσ Οικονομικοφ Φορζα ζκπτωτου.  

Σε περίπτωςθ που κθρυχκεί ζκπτωτοσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει κάκε 

ποςόν που ζχει τυχόν καταβλθκεί ςε αυτόν από τον Ανακζτοντα Φορζα., ο δε τελευταίοσ 

δικαιοφται να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ 

τθσ ηθμίασ.  

Ο Ανακζτων Φορζασ ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίσ να 

καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

 

 

ΑΘΟ 13ο : ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ 

 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ εκτζλεςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εκ 

μζρουσ του Αναδόχου, υπζρβαςθσ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου παράδοςθσ τθσ, μθ 

ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ, ακζτθςθσ ι 

πλθμμελοφσ τιρθςθσ και εφαρμογισ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, για 

τουσ οποίουσ, ςυμφωνείται μεταξφ των μερϊν, ότι όλοι οι όροι κεωροφνται ουςιϊδεισ, ο 

Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα Σφμβαςθ και να επιβάλλει εισ 
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βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ, τθροφμενων των ςχετικϊν 

διατάξεων του Ν.4412/16.  

Σε μια τζτοια περίπτωςθ, ο Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται να απαιτιςει από τον Ανάδοχο 

τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ τθσ ηθμίασ. 

 

 

ΑΘΟ 14ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ 

δυνάμει των άρκρων 203,218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 

ουςίασ ενϊπιον του Φορζα που εκτελεί τθν Σφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 

τριάντα (30)θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ιτοι το Δ.Σ. του 

Ανακζτοντα Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ (άρκρο 205 του 

Ν.4412/16). 

 

 

ΑΘΟ 15ο : ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Η παροφςα Σφμβαςθ καταργεί οποιαδιποτε γραπτι ι προφορικι ςυμφωνία που ζγινε 

πριν τθν υπογραφι τθσ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

Ν.4412/16, οι όροι τθσ παροφςθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. Κάκε διαφορά 

που κα προκφψει μεταξφ του Ανακζτοντα Φορζα και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά 

ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα 

λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Αττικισ αρμόδια δικαςτιρια.  

Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που 

ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ.  

Ο Ανακζτων Φορζασ και ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφκοφν 

και να περιλθφκοφν ςτθν παροφςα όλεσ οι πικανζσ περιπτϊςεισ διενζξεων που είναι 

δυνατό να προκφψουν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ, ςχετικά με το αντικείμενό τθσ.  

Για το λόγο αυτό, τα Μζρθ αποδζχονται από κοινοφ ότι θ Σφμβαςθ κα λειτουργιςει 

μεταξφ τουσ ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και χωρίσ βλάβθ των εκατζρωκεν δικαιωμάτων 

και υποχρεϊςεων και αμφότεροι με καλι πίςτθ ςυμφωνοφν για τισ ενζργειεσ που 

απαιτοφνται, προκειμζνου να λφνονται τυχόν διενζξεισ ι διαφορζσ.  

θτά ςυμφωνείται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ότι τόςο θ προςφυγι ςτα δικαςτιρια όςο 

και θ διαδικαςία ενϊπιον αυτϊν, δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Συνεπϊσ, 

αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ οφείλουν να ςυνεχίηουν με καλι πίςτθ να εκτελοφν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ και να αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ με βάςθ τθν Σφμβαςθ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςα να μθν είχαν προςφφγει ςτα δικαςτιρια. 

Η παροφςα Σφμβαςθ αφοφ διαβιβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δφο (2) κατατίκεται 

ςτον Ανακζτοντα Φορζα., τα δε άλλα επιδίδονται ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ».  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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