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ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΟΙΝΏΝΗΣ 3

Πόλη ΑΙΓΙΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 18010

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR307

Τηλέφωνο 22973-20021, 20013, 20036

Φαξ 22970-25099

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο protocol@aeginadimos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες κος Σκαφιδάς Χρήστος

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

Είδος Αναθέτοντα Φορέα 
Η  Αναθέτων  Φορέας  είναι  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Α’  βαθμού,  αποτελεί  “μη  κεντρική
αναθέτουσα αρχή ” και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης).   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτοντα Φορέα είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από τη διεύθυνση του

Αναθέτοντα Φορέα στο διαδίκτυο: www  .  aegina  .  gr  .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία  του άρθρου 264 ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), καθώς ο «αναθέτων φορέας» «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» ασκεί κατά νόμο, δραστηριότητα σε
σχέση με την τροφοδότηση του δικτύου με πόσιμο νερό, η οποία οδηγεί στην υπαγωγή του στις διατάξεις της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ήτοι στο Βιβλίο ΙΙ ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης της  παρούσας  σύμβασης είναι  ο  Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ & το ΠΔΕ.  Η  δαπάνη για  την
σύμβαση βαρύνει  την με Κ.Α.:  25.6142.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2020-2021 του Φορέα (πολυετής δαπάνη). 
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1.3 Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα και
συγκεκριμένα από τις  θέσεις  υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ στον Ασπρόπυργο,  στο Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί
τέτοια θέση, στο ηπειρωτικό τμήμα μεταξύ λιμένος Πειραιώς και Ελευσίνας στις θέσεις υδροδοσίας του νησιού
που είναι,  στο λιμάνι  του Λεοντίου στην Κυψέλη και στην πόλη της Αίγινας ( θέση Ν.Ο.Α στο Λιμάνι  )  με
υδροφόρα  πλοία  για  το  έτος  2020»,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  μελέτη  αρ.  10  /2020.  Ο  συνολικός
προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  3.789.440,00  €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που
αντιστοιχεί σε μεταφορά 1.600.000 m3 νερού.

1.3.2 Η  διάρκεια  υλοποίησης  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δώδεκα  ημερολογιακούς  μήνες.  Ειδικότερα,  η
ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει, κατόπιν της θετικής διενέργειας του προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της σύμβασης. 

1.3.3  Ποσότητα πόσιμου νερού: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   m3

1 Μεταφορά  Νερού  από
θέση  υδροληψίας
Ε.ΥΔ.ΑΠ  στην  Αίγινα  και
σε  οποιαδήποτε  θέση
υδροδοσίας

1-Μαρ 31-Μαρ 100.000

1-Απρ 31-Μαϊ 300.000

1-Ιουν 30- Σεπ 940.000

1- Οκτ 31-Δεκ 260.000

Σύνολο 1.600.000

1.3.4 Εκτέλεση του έργου: Τα υδροφόρα πλοία που θα μεταφέρουν το πόσιμο νερό πρέπει :
α) να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για μεταφορά πόσιμου νερού και όλα τα πιστοποιητικά αξιο-
πλοΐας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβα-
σης. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας πρέπει να προκύπτει με τα ανάλογα πιστοποιητικά της υπηρεσίας Επι-
θεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών.
β)  να καλύπτουν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για πόσιμο νερό. 
γ) να έχουν τέτοια μεταφορική ικανότητα ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες υδροδότησης
του Δήμου. Τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επί ποινή απο-
κλεισμού είναι :
1. Ένα πλοίο με μεταφορική ικανότητα από  2.000m3 και άνω
2. Δύο πλοία με μεταφορική ικανότητα από  1.000m3 και άνω
δ) Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατάθλιψη του νερού από τις προαναφε-
ρόμενες θέσεις υδροδοσίας στις δεξαμενές διανομής του Δήμου. Κατά την άντληση του νερού από τα πλοία η
πίεση να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της υδροδότησης. 
ε)  Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων υδροληψίας και υδροδοσίας. 
στ)  Να τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην διακήρυξη.
ζ)  Επί πλέον τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να είναι δεσμευμένα
για μεταφορά νερού σε άλλη περιοχή. Η ανυπαρξία τέτοιας δέσμευσης πρέπει να προκύπτει με υπεύθυνη  δή-
λωση του Ν. 1599/86 προς το Δήμο Αίγινας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.
 η)  Ο ανάδοχος μεταφορέας, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει και να διατηρεί στην κατοχή και ανε-
νόχλητη διαχείρισή του τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία ιδιόκτητα ή μισθωμένα διά ναυλοσυμφώνου βε-
βαίας χρονολογίας θεωρημένου από τις αρμόδιες Αρχές, διάρκειας και ισχύος όσης και του προκηρυσσόμενου
συμβατικού χρόνου μεταφοράς.
θ)  Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος  μεταφορέας υποχρεούται να διαθέτει , βοηθητικές αποθη-
κευτικές δεξαμενές, θαλάσσιες ή χερσαίες, χωρητικότητας τουλάχιστον 2000m3 κυβικών μέτρων στο Λιμένα
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του Λεοντίου και στο Λιμένα του Ασπροπύργου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία φόρτωση των υδρο-
φόρων πλοίων.

1.3.5  Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 1,91 € ανά κ.μ., μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ
24%. 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  3.789.440,00€  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 3.056.000,00  €, ΦΠΑ: 733.440,00 €).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα».

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  των ζητούμενων υπηρεσιών  (η  σύμβαση δεν  υποδιαιρείται  σε
τμήματα).

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στην  υπ’  αριθ.
10/2020  μελέτη  του  Τμήματος  Τεχνικής  Υποστήριξης  Νησιωτικών  Δήμων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η οποία αποτελεί συμβατικό τεύχος της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο – Πραγματικά Δεδομένα
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”  και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,3

του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

1 Προσθήκες και  εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

2 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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του  άρθρου  68  “Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν.  3863/2010 (Α  115)  “Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις  [συμπληρώνεται κατά
περίπτωση]”4,   

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)5 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών6[συμπληρώνεται κατά
περίπτωση]

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,, 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” ως τροποποιημένος με το ν.  4605/2019 ισχύει,  για τη
διασταύρωση  των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου  ή  των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου  τομέα»7,  της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005 ’’,
καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες
εταιρίες”, [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού και  φορολογικού

4 Μόνο για ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης
5 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται

στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η
υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  ίδιο  άρθρο,  όταν  ο  διαγωνισμός
προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

6 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω
απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε
τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,

7 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ
(1.000.000,00 €)
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Προμήθειες –
Υπηρεσίες – Μελέτες. 

του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

η υπ’ αριθ. 36/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του παρόντος 
διαγωνισμού. 

Την ανάληψη υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης : 186/2020

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/5/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την
08/5/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών).

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις  3/4/2020  στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα, στη διεύθυνση (URL):
www  .  aegina  .  gr  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεών της στον Ελ-
ληνικό Τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο . 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,   τις
υποχρεώσεις  τους,  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  τις  συλλογικές
συμβάσεις  ή  τις  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους .
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, και

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2020-045665/3-4-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή υποβλήθηκε για δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

α) την υπ’ αριθ. 10/2020 μελέτη του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.  Νήσων  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΟΣΙΜΟΥ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΗ  ΝΗΣΟ  ΑΙΓΙΝΑ  ΜΕ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2020» που  περιλαμβάνει  τεχνική  έκθεση,  ενδεικτική  προμέτρηση,
ενδεικτικό προϋπολογισμό, τιμολόγιο, ειδική και γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr   του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών–διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα
έγκαιρα,  δεν έχουν παρασχεθεί  το αργότερο έξι  (6)  ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188). Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 98 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του  ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από  το  αρμόδιο
προξενείο,  είτε  από  δικηγόρο  κατά  την  έννοια  των  άρθρων  454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί
Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας  προέλευσης,  αν  υφίσταται  στη  χώρα  αυτή  τέτοια
υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα,  χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, παρά μόνο από
περίληψη με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών.

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  μπορεί  να  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ)  τους  όρους  ότι:  (i)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  (ii)  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό της
κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής
διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών»
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσο-
στό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των Εξήντα ένα χιλιάδες και
εκατόν είκοσι  ευρώ (61.120,00 €)  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως η  προσφορά απορρίπτεται.  Ο  Αναθέτων Φορέας
μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί  ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

- 12 -

20PROC006525317 2020-04-04



β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
και  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο .
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βο -
ήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή
έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως»

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.8,  δεν
προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει  εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

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

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία κυρώθηκε  με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/
ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την
καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται,  επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις  υπόλοιπες περιπτώσεις  νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και
όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει  αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. 

2.2.3.3. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β)  εάν  τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης  ή ειδικής εκκαθάρισης  ή τελεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει  ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(γ) εάν, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων επιλογής,  έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Αναθέτοντα Φορέα,
να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις πα-
ραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 της παρούσας, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλει-
σμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το πα -
ράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργούς συ-
νεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για  την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτω-
μάτων.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβα-
ρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανε-
παρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμε-
τοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση  του  Αναθέτοντα Φορέα για  την διαπίστωση της επάρκειας  ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας δηλώνει καταρχάς τα μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει, κατά το
χρονικό σημείο της προκαταρκτικής απόδειξης στο Ε.Ε.Ε.Σ., τα δε σχετικά στοιχεία και τεκμήρια τα προσκομίζει
σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με  τα άρθρα 79 παρ. 5 και 310 του ν. 4412/2016, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί
να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή αυτής.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση, που προβλέπεται
στο άρθρο 74 του ν.  4412/2016, η  ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία οικονομικών φορέων, αποκλείεται,
εάν κάποιος από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη λόγους αποκλεισμού συντρέχει στο πρόσωπο ενός εκ
των μελών της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Για τον λόγο αυτόν, υποβάλλεται χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για
κάθε μέλος της της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας,  ο δε Αναθέτων Φορέας ελέγχει, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρα 79, 80 και 81 του ν. 4412/2016, τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73
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και 74 στο πρόσωπο κάθε μέλους της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη.

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες
μεταφορών με πλωτά μέσα. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς (μεταφορείς) πρέπει :

1.  Να έχουν και  να  διατηρούν στην  κατοχή και  ανενόχλητη διαχείρισή  τους υδροφόρα πλοία ιδιόκτητα ή
μισθωμένα διά ναυλοσυμφώνου βεβαίας χρονολογίας θεωρημένου από τις αρμόδιες  Αρχές,  διάρκειας και
ισχύος  όσης  και  του  προκηρυσσόμενου  συμβατικού  χρόνου  μεταφοράς,  οποιουδήποτε  τύπου  υδροφόρα
πλοία.

Τα υδροφόρα αυτά πλοία πρέπει :
α) να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για μεταφορά πόσιμου νερού και όλα τα πιστοποιητικά αξιο-
πλοΐας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβα-
σης. Η πιστοποίηση της καταλληλόλητας πρέπει να προκύπτει με τα ανάλογα πιστοποιητικά της υπηρεσίας Επι-
θεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών.
β)  να καλύπτουν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για πόσιμο νερό. 
γ) να έχουν τέτοια μεταφορική ικανότητα ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες υδροδότησης
του Δήμου. Τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επί ποινή απο-
κλεισμού είναι :
1. Ένα πλοίο με μεταφορική ικανότητα από  2.000m3 και άνω
2. Δύο πλοία με μεταφορική ικανότητα από  1.000m3 και άνω
δ) Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατάθλιψη του νερού από τις προαναφε-
ρόμενες θέσεις υδροδοσίας στις δεξαμενές διανομής του Δήμου. Κατά την άντληση του νερού από τα πλοία η
πίεση να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της υδροδότησης. 
ε)  Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων υδροληψίας και υδροδοσίας. 
στ)  Να τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην διακήρυξη.
ζ)  Επί πλέον τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να είναι δεσμευμένα
για μεταφορά νερού σε άλλη περιοχή. Η ανυπαρξία τέτοιας δέσμευσης πρέπει να προκύπτει με υπεύθυνη  δή-
λωση του Ν. 1599/86 προς το Δήμο Αίγινας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.
 η)  Ο ανάδοχος μεταφορέας, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει και να διατηρεί στην κατοχή και ανε-
νόχλητη διαχείρισή του τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία ιδιόκτητα ή μισθωμένα διά ναυλοσυμφώνου βε-
βαίας χρονολογίας θεωρημένου από τις αρμόδιες Αρχές, διάρκειας και ισχύος όσης και του προκηρυσσόμενου
συμβατικού χρόνου μεταφοράς.
θ)  Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος  μεταφορέας υποχρεούται να διαθέτει , βοηθητικές αποθη-
κευτικές δεξαμενές, θαλάσσιες ή χερσαίες, χωρητικότητας τουλάχιστον 2000m3 κυβικών μέτρων στο Λιμένα
του Λεοντίου και στο Λιμένα του Ασπροπύργου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία φόρτωση των υδρο-
φόρων πλοίων.
2.  Τα εν λόγω πλοία,  πρέπει να είναι  αρμοδίως εγκεκριμένα για τη μεταφορά πόσιμου  νερού,  ιδιαιτέρως
αξιόπλοα και υγειονομικώς επαρκή, πιστοποιημένης της καταλληλότητάς τους αρμοδίως, καθ’ όλη τη διάρκεια
της προκηρυσσόμενης συμβάσεως από της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι πέρατος αυτής. Η
πιστοποίηση  της  καταλληλόλητας  πρέπει  να  προκύπτει  με  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά  της  υπηρεσίας
Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών.
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3. Υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα των πλοίων
σε κυβικά μέτρα πόσιμου νερού, συνοδευόμενο με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καταμέτρησης
των δεξαμενών μεταφοράς νερού για κάθε πλοίο που δηλώνεται για τη μεταφορά πόσιμου νερού.

4. Επί πλέον τα εν λόγω πλοία δεν θα πρέπει να είναι συμβατικώς δεσμευμένα για μεταφορά νερού σε άλλη
περιοχή. Η ανυπαρξία τέτοιας δέσμευσης πρέπει να προκύπτει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς το
Δήμο Αίγινας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.

5.  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  μεταφορείς  πρέπει  να  έχουν  στην  κατά  τα  ως  άνω  διάθεσή  τους
υδροφόρα  πλοία,  ικανά  για  τη  μεταφορά  κατ’  ελάχιστο  των  ποσοτήτων  νερού,  όπως  αναφέρονται  στον
προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης, ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες υδροδότησης του
Δήμου  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Τα  πλοία  αυτά  πρέπει  να  έχουν  τη  δυνατότητα  ασφαλούς
προσέγγισης  στα  σημεία  φόρτωσης  όπου  ευρίσκονται  οι  αγωγοί  της  ΕΥΔΑΠ,  καθώς  και  στα  σημεία
εκφόρτωσης στην Αίγινα  και συγκεκριμένα από τις θέσεις υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ στον Ασπρόπυργο, στο
Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί τέτοια θέση, στο ηπειρωτικό τμήμα μεταξύ λιμένος Πειραιώς και Ελευσίνας
στις θέσεις υδροδοσίας του νησιού που είναι, στο λιμάνι του Λεοντίου στην Κυψέλη, στην πόλη της Αίγινας
( θέση Ν.Ο.Α στο Λιμάνι ) με υδροφόρα πλοία.

Τα πλοία αυτά θα πρέπει  να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας  και  καταλληλόλητας  από
απόψεως  υγιεινής  αλλά  και  το  ανάλογο  βύθισμα  για  να  ανταποκρίνονται  στις  συνθήκες   των  θέσεων
υδροληψίας και υδροδοσίας.

       Οι θέσεις υδροδοσίας θα είναι :

 στο λιμάνι του Λεοντίου στην Κυψέλη και

 στην πόλη της Αίγινας (θέση Ν.Ο.Α στο Λιμάνι),            

Οι μεταφορείς πρέπει επίσης να έχουν στη διάθεσή τους, πλέον των ανωτέρω και εφεδρικό πλοίο με τις
ίδιες προδιαγραφές για την περίπτωση βλάβης των άλλων πλοίων.

6. Τα υδροφόρα πλοία πόσιμου νερού που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή της μελέτης 10/2020 πρέπει να
είναι  στη  διάθεση  του  Δήμου  με  άμεση  ετοιμότητα  καθ’  όλο  το  χρονικό  διάστημα  της  διάρκειας  της
συμβάσεως.

7.  Το νερό θα παραλαμβάνεται από το μεταφορέα μόνο από τους αγωγούς της ΕΥΔΑΠ που προσδιορίζονται
στο  προοίμιο  της  διακηρύξεως  και  θα  διοχετεύεται  από  το  υδροφόρο  μέσο  στις  υποδοχές  αναμονής,
προωθούμενο  στις  δεξαμενές  του  Δήμου  με  μηχανήματα  του  μεταφορέα.  Εξυπακούεται  ότι  οι  δαπάνες
λειτουργίας, συντηρήσεως και επισκευής των μηχανημάτων αυτών προωθήσεως του νερού στις δεξαμενές του
Δήμου, βαρύνει αποκλειστικώς το μεταφορέα, είτε είναι μόνιμα είτε είναι προσωρινά μηχανήματα.  

8.  Οι  μεταφορείς  με μόνη την υποβολή προσφοράς επί  της σχετικής  διακηρύξεως και  ανεξαρτήτως της
αποδοχής  της  ή  μη,  αναγνωρίζει  ότι  γνωρίζει  καλώς  τα  βάθη  και  τη  φυσική  ιδιομορφία  των
προαναφερομένων  λιμένων,  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων  αυτών,  των  σημείων  προσδέσεως  και
διασφαλίσεως των σκαφών του καθώς και των ακτών της Αίγινας, της εν γένει ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας
της περιοχής  και  της χρήσεως των ακτών από κολυμβητές  και  αναλαμβάνει  την υποχρέωση να έχει  τα
κατάλληλα μεταφορικά μέσα με έμπειρα πληρώματα και εν γένει κατάλληλο προσωπικό, αναλαμβάνων
αποκλειστικώς οποιαδήποτε ευθύνη είτε έναντι τρίτων, είτε έναντι του Δήμου, είτε έναντι των πληρωμάτων
και εν γένει των υπαλλήλων και συνεργατών του, από ζημία που τυχόν θα προκύψει άμεσα ή έμμεσα από
την  εκτέλεση  της  προκηρυσσόμενης  συμβάσεως.  Ο  Δήμος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  θέσει  στη
διάθεση του μεταφορέα σχέδια με τα βάθη των ανωτέρω Λιμένων του Νησιού, εφόσον του ζητηθεί.

9. Ο μεταφορείς υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα τα πλοία που χρησιμοποιεί  σε κατάλληλο φορέα (π.χ. Ρ & Ι
Club) για την κάλυψη των ανωτέρω ζημιών και ιδιαίτερα για ρύπανση της θάλασσας, προσκομίζοντας σχετική
βεβαίωση ασφάλισης.

- 17 -

20PROC006525317 2020-04-04



2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται. Η υποβολή τους είναι προαιρετική, εφόσον υπάρχουν. Η μη υποβολή τους δεν αποτελεί λόγο
αποκλεισμού των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
να στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι  οι  προσφέροντες οικονομικοί  φορείς:  α)  δεν βρίσκονται  σε μία  από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 (Λόγοι Αποκλεισμού) και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,  προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα  Παράρτημα ΙΙ το οποίο
αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986.Το  ΕΕΕΣ
καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του  Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7. 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  το  οποίο
υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Τα  σχετικά  στοιχεία  και  τεκμήρια  προσκομίζονται  μόνο  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  σε  μεταγενέστερο
χρονικό σημείο, με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ήτοι με την πρόσκληση για υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 

Η πρόβλεψη προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο κατά τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο
103 του ν. 4412/2016 και μόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα του
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Αναθέτοντα Φορέα να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων (λ.χ. τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού) στο πρόσωπο οιουδήποτε προσφέροντος κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α  .    Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 316 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  Ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο  μέτρο  που  ο  Αναθέτων  Φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος -  μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.  1.   Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
ως άνω παράγραφο.

Ειδικότερα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο: Ελέγχεται η μη συνδρομή του λόγου αποκλεισμού στο ίδιο
το φυσικό πρόσωπο.  
Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο:  Ελέγχεται  η  μη  συνδρομή  του  συγκεκριμένου  λόγου
αποκλεισμού στο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α εις βάρος του/ων οποίου/ων εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τους ανωτέρω λόγους (της παρ.  1 του άρθρου 73 του ν.  4412/2016) και το/α οποίο/α είναι
μέλος/η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, η υποχρέωση
αποκλεισμού αφορά ιδίως:  
 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),  τους διαχειριστές,  εφόσον σε βάρος τους έχει  εκδοθεί
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω λόγους.  
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 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφόσον σε βάρος τους έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω
λόγους. Στην έννοια των Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και οι Ναυτικές Εταιρείες (Ν.Ε.).

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2  και  στην  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.3,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη
βεβαίωση, από  υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2.2.3.3.

Ο λόγος  αποκλεισμού  της παραγράφου 2.2.3.2  δεν εφαρμόζεται  και  επομένως ο οικονομικός  φορέας δεν
αποκλείεται, όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του: 
- είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, 
-    είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Ειδικά ως προς την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της περ. ζ' της παρ. 2.2.3.3 (παρ. 4 του
άρθρου  73  του  ν.  4412/2016)  (σοβαρού  επαγγελματικού  παραπτώματος  που  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητα  του  οικονομικού  φορέα),  προσκομίζεται  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  περί  μη  διάπραξης
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Άλλως, ως επαρκή απόδειξη θεωρείται η υπεύθυνη
δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι: α) δεν υφίσταται τέτοιος πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος
είναι  ανώνυμη  εταιρία  [στην  έννοια  των  Α.Ε.  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  Ναυτικές  Εταιρείες  (Ν.Ε.)].
[Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι  εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,  το  πολύ τριάντα εργάσιμες  ημέρες  πριν  από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,  από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
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ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει
ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  από
αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί  κατάσταση  κατά  τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Ο Αναθέτων Φορέας δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από
την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

δ) για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση του  οικείου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016,με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-
μέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Ειδικά  οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  πάροχοι  υπηρεσιών,  προσκομίζουν  Πιστοποιητικό  του  οικείου
Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.  Σε
περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή του σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της αντίστοιχης
σχετικής υποχρέωσης.

Β.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται

Β.4.  Τεχνική και επαγγελματική  ικανότητα  

Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής   ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  της  παρούσας  οι
οικονομικοί φορείς, εντός του φακέλου δικαιολογητικών προσφοράς, προσκομίζουν : 
 α)  Όλες  τις  απαιτούμενες  εγκρίσεις  για  την  μεταφορά  ποσίμου  νερού  και  όλα  τα

πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των υδροφόρων πλοίων τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και θα καλύπτουν τις  ισχύουσες διατάξεις,  για κάθε πλοίο χωριστά,  από οποία πρέπει να φαίνεται ότι
καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2.2.6. (Ι) της παρούσας:  
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 Τίτλους ιδιοκτησίας των πλοίων ή νόμιμα μισθωτήρια συμβόλαια εάν είναι μισθωμένα, που
να καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως και δύο μήνες
τουλάχιστον από της λήξεως της συμβάσεως. 

 Πιστοποιητικό καταμέτρησης
 Έγγραφο εθνικότητας
 Διεθνές πιστοποιητικό προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού, εφ’ όσον τα  πλοία

έχουν ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 400 κ.ο.χ.
 Πιστοποιητικό  Αξιοπλοΐας  (ΠΓΕ)  των  πλοίων  από  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Ναυτιλίας  και

Νησιωτικής Πολιτικής ή της κατά περίπτωση αρχής της χώρας νηολόγησης αυτών
 Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης
 Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (Π.Π.Ρ.Π)
 Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.)
 Εγκεκριμένη  μελέτη  ευστάθειας  από  την  οποία  να  προκύπτει  επί  πλέον  ο  όγκος  των

δεξαμενών  φορτίου  και  το  βάρος  του  μεταφερόμενου  φορτίου  συμπεριλαμβανομένων  των  πινάκων
μετρήσεων στάθμης φορτίου (sounding tables) με διορθώσεις για την διαγωγή του πλοίου.

 Βεβαίωση των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών για την καταλληλόλητα των πλοίων προς
μεταφορά νερού.

 Πιστοποιητικά απαλλαγής των πλοίων από εμπράγματα δικαιώματα τρίτων ή βεβαιώσεις
από πιστωτικά ιδρύματα που να δηλώνουν ότι δεν θα παρεμποδίζουν τα πλοία να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις για εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς νερού σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και για όσο
διάστημα διαρκεί αυτό.

 Πιστοποιητικό  Διακρίβωσης  για  κάθε  υδρομετρητή  του  υδροφόρου  πλοίου-ο  οποίος
χρησιμοποιείται  για  την  μέτρηση  της  παραδιδόμενης  ποσότητα  ποσίμου  ύδατος-  από  διαπιστευμένο
Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) στο Εθνικό
Σύστημα Διαπίστωσης για τα μετρούμενα μεγέθη.

 Κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο/πιστοποιητικό

β)  Κατάλογο των κυριότερων συναφών υπηρεσιών που εκτέλεσε ή συμμετείχε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη,
εφόσον  υπάρχουν,  είτε  στο  δημόσιο  είτε  στον  ιδιωτικό  τομέα,  με  τα  πλήρη  στοιχεία  (χρόνος,  ποσότητα,
τρόπος, φορέας).

γ)  Κατάσταση του προσωπικού του οικονομικού φορέα κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση
τους με την επιχείρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την μεταφορά/ παράδοση
του νερού.  

δ)  Αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. 

ε)  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι  γνωρίζουν τόσο την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και
τους τόπους παραλαβής του νερού, όσο και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παράδοσης και παραλαβής του νε-
ρού καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης των υδροφόρων πλοίων στους τόπους παράδοσής του και ότι ανα-
λαμβάνει την εκτέλεση του «έργου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Β.5. Δεν  απαιτείται  απόδειξη  συμμόρφωσης  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7.  της  παρούσας.  Η  υποβολή  τους  είναι  προαιρετική,
εφόσον υπάρχουν.

Β.6.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
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δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς που είναι  εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά βάσει  των οποίων έγινε  η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλόλητας  όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι  Ενώσεις  ή  Συμπράξεις  ή  Κοινοπραξίες  οικονομικών  φορέων,  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8, προσκομίζει, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η
ως άνω δέσμευση μπορεί  να προκύπτει  από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο-έγγραφο.

Β. 10 [Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθούν οι προβλέψεις του άρθρου 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύουν, αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών.]

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται  στη Διακήρυξη, για  τις περιγραφόμενες
υπηρεσίες. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας πόσιμου νερού. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.     

Η Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά  ψηφιακά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η  παρούσα
διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
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στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την  Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’
1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»  και  να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ιδίας Υ.Α.2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  37  του  ν.  4412/2016  και  το  άρθρο  9  της  ως  άνω
Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτων Φορέας θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται  η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται με χρήση
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 και στο άρθρο 6 της ως άνω Υ.Α. Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο  χρήστης -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  περιλαμβάνονται  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document
Format (PDF)  και  εφόσον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ως άνω Υ.Α. με αριθμ. 56902/215, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής. 
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Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  Συστήματος  και  επισυνάπτοντας  στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένων
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε
μορφή αρχείου   Portable     Document     Format  (  PDF  ).   

Στη συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής
Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document
Format (PDF),  τα  οποία  υπογράφονται  με  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ως
άνω  Υ.Α.  56902/215  και  επισυνάπτονται  στους  αντίστοιχους  (υπο)φακέλους  της  προσφοράς  από  τον
οικονομικό  φορέα.  Κατά  την  συστημική  υποβολή  της  προσφοράς  το  Σύστημα  πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένους  ελέγχους  επιβεβαίωσης  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  σε  σχέση  με  τα  παραχθέντα
ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η
προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό
μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις
σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά  αρχεία  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  εκάστοτε  διακήρυξης  (ιδίως  τεχνική  και  οικονομική
προσφορά). 

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια  της  διαδικασίας,  να υποβάλλουν  σε έντυπη μορφή και  σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) (βλέπε Παράρτημα), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (βλέπε Παράρτημα). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
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Ο Αναθέτων Φορέας:

Δημιουργεί  στο διαδικτυακό τόπο  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=e  l   ,  το  πρότυπο eΕΕΕΣ για τη
συγκεκριμένη Διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf τα οποία αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ
μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για τη διευκόλυνση των
οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.

2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στη σελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el . Εκεί πρέπει να επιλέξει
«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο .xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού
που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

β)  Στη συνέχεια,  καθοδηγείται  από το σύστημα  για  τη  συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που  έχουν
καθοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον
τόπο σύνταξης.

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό
πεδίο του ΕΕΕΣ.

γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο
εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή .pdf.  Σε περιβάλλον
Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη
λειτουργία εκτύπωσης .pdf), διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας
αρχείων .pdf  που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  Σε περιβάλλον Mac, OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

δ) Αμέσως μετά την παραγωγή (εκτύπωση) του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά (ακόμη
και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

ε) Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς
με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο
του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
της ΕΕ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε Διαγωνισμό και να αναφέρονται στη Διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό Διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την
τηλεφόρτωση  του  αρχείου  .xml  στην  ιστοσελίδα  που  το  δημιούργησε  (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd ).

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  συμβουλεύονται  και  τις  οδηγίες-ανακοίνωση  της  Γενικής  Γραμματείας
Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον ιστότοπο:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99  d  5_1561  ceff  660  f  /  Page  226.  jspx  ?_  afrLoop  =3486624636403629#%40%3  F  _  afrLoop  
%3  D  3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61   
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* Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο ‘Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) πρέπει να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία (εξουσιοδότηση) να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει την εταιρεία.

Παράλληλα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλουν Ευρωπαϊκό
Ενιαίο ‘Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας στο οποίο θα δηλώνουν τη μη
έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται ανωτέρω, όλα τα φυσικά
πρόσωπα  που  εκπροσωπούν  την  εταιρεία.  Διευκρινίζεται  ότι  σε  περίπτωση  που  περισσότερα  πρόσωπα,
σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  έχουν  υποχρέωση  υπογραφής  του  ΕΕΕΣ,  υπογράφουν  στο  Μέρος  VI  Τελικές
δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. Ειδικότερα, το ως άνω Ευρωπαϊκό
Ενιαίο ‘Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να αφορά την ποινική κατάσταση των κατωτέρω προσώπων, όχι
δε την εταιρεία αυτή καθ’ εαυτή, καθώς η ελληνική έννομη τάξη προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την
τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ τούτου το νομικό πρόσωπο δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη. Τέτοια
ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο ‘Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περί μη καταδίκης  με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα αδικήματα υποβάλλουν:

α) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,

β) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Μονοπρόσωπη
Ι.Κ.Ε.,

γ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όλα τα μέλη του Δ.Σ. και όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε. και

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

*  ‘Όταν ο προσφέρων είναι  συνεταιρισμός,  το  ως άνω ΕΕΕΣ,  υποβάλλεται  από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  του
συνεταιρισμού.

* ‘Όταν ο προσφέρων είναι ‘Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, το ως άνω ΕΕΕΣ, θα πρέπει να υποβάλλεται από
κάθε μέλος που συμμετέχει στην ‘Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

* ‘Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,  ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
περιγραφόμενες στην παρούσα πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 
β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Οι Ενώσεις, Συμπράξεις και οι Κοινοπραξίες Αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προ-
σφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Ανάδοχο που συμμετέχει στην
‘Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία.

2.4.3.2     H   τεχνική προσφορά   ,  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από τη μελέτη και την παρούσα. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  άρθρο  2.2.9.2.  Β4  της  παρούσης.  Η  Τεχνική  Προσφορά  μπορεί  να
περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη.
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Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους.

Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  οι  τεχνικές  προσφορές  δεν  πρέπει  να  κάνουν  καμία  απολύτως  άμεση  ή  έμμεση
αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά
αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο
χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της διακήρυξης και τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας.

2.4.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι  η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV
της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, ήτοι ανά κυβικό μέτρο (κ.μ.) πόσιμου νερού,
πλέον Φ.Π.Α. και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ
της τιμής που αναγράφεται  ολογράφως και  της τιμής που αναγράφεται  αριθμητικά,  θα ισχύει η τιμή που
αναγράφεται ολογράφως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

Οι τιμές των προσφορών (καθαρή αξία, άνευ Φ.Π.Α.) δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς.  Σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  ισχύος  της  προσφοράς,  οι  υποψήφιοι
Ανάδοχοι  δε  δικαιούνται,  κατά  τη  γνωστοποίηση  της  συγκατάθεσής  τους  για  την  παράταση  αυτή,  να
υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ.4 του άρθρου 310 του ν.  4412/2016 και γ)  η τιμή υπερβαίνει  τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται από τον Αναθέτοντα Φορέα.

Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού
προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε
από όλα τα µέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  εκατόν
ογδόντα  (180)  ημερολογιακών  ημερών,  προσμετρούμενων  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα,
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους μετά την κατάθεσή της. Σε πε-
ρίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

α) έκπτωση και κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής
β) απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  ο  Αναθέτων  Φορέας  κρίνει,  κατά  περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της
προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει  τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες  προσφορές.  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση Ενώσεων ή Συμπράξεων ή Κοινοπραξιών με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη Ενώσεων ή
Συμπράξεων ή Κοινοπραξιών.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά ή και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ,  για  την αποσφράγιση  των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντα
Φορέα  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών
συμμετοχής, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης ( Y.A.) με αριθμ.
56902/215  (ΦΕΚ  Β’  1924/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
και συγκεκριμένα στις 8-5-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας.

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  προσωρινού  αναδόχου»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας 

Σημειωτέον ότι αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των
διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των σταδίων.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί νομίμως ως εμπιστευτικές.

Μέσω του Συστήματος ιδίως:
• Πιστοποιημένοι  χρήστες  των  γνωμοδοτικών  οργάνων  (Επιτροπή  Διαγωνισμού) του  άρθρου  221  του
ν.4412/2016 προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των φα-
κέλων και (υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς
τον Αναθέτοντα Φορέα για έγκριση. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες–
οικονομικούς φορείς για  παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που
έχουν υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016:
-   Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προ-
σφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποί-
ησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
-    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτι-
κές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης,
που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις ή από την παρούσα διακήρυξη. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπε-
ται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους
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της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων, ακόμη και με νέα έγγραφα ή δικαιολογη-
τικά  που έχουν ήδη υποβληθεί. 
-    Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προ-
θεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχε-
τικής πρόσκλησης,  το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
που ο Αναθέτων Φορέας κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως απο-
τέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας των ανωτέρω διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι  υποχρεωτική για τον Ανα-
θέτοντα Φορέα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγ-
γράφων της προσφοράς.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων και της παρούσας διακήρυξης.

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά,  ελέγχει  ως προς την πληρότητα και  νομιμότητα αυτών και  τα αποτελέσματα  του ελέγχου
αυτών καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  Στη συνέχεια προβαίνει  στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς  (αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του συμβατικού
αντικειμένου), σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης και καταχωρεί στο ανωτέρω πρακτικό
την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της διακήρυξης. 

β)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση του Αναθέτοντα Φορέα ή αναφέρεται  στην απόφαση έγκρισης
συμμετοχής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο α, οι φάκελοι
της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από τον  Αναθέτοντα  Φορέα  μέχρι  την
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο
3.4. της παρούσας. 

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι  προσφορές φαίνονται  ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,  ο Αναθέτων
Φορέας  απαιτεί  από τους οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν την  τιμή  ή το  κόστος  που προτείνουν  στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση  ισότιμων προσφορών ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Για το σκοπό
αυτό η Επιτροπή εκδίδει ειδική πρόσκληση και μεριμνά για την κοινοποίησή της.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του Αναθέτοντα Φορέα, η
οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 
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Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι κοινοποιήσεις και
οι προσκλήσεις του Αναθέτοντα Φορέα προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις-συμπληρώσεις των τε-
λευταίων προς τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και
Αναθέτοντα Φορέα πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2.  της
παρούσας,  καθώς  επίσης  και  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Με την εν λόγω διαδικασία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπο)φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα σε σφραγι-
σμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα η εγγύηση
συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα,  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)   κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  του  Αναθέτοντα  Φορέα  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης  για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν
καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν  προσκομίσει  ένα  ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στον Αναθέτοντα Φορέα για τη λήψη απόφασης
είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
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Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Συνοπτικά η ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του Συστήματος,  σύμφωνα και με την  Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β’
1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» έχει ως εξής:
• Πιστοποιημένοι  χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον «προσωρινό
ανάδοχο» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της διακήρυξης δικαιολογη-
τικά και στοιχεία.
• Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρι-
νού αναδόχου.
• Πιστοποιημένοι  χρήστες  των  οικονομικών  φορέων  (όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές)  λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού.
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν στη δια-
δικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν τα πρακτι-
κά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς τον Αναθέτοντα Φορέα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται  μέσω της λειτουργικότητας του
ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του Συστήματος.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ο Αναθέτων Φορέας προ-
βαίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στην κοινοποίηση την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής:

   α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε πε  -  
ρίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372
   β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35   
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

   γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπει  -  
τα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρ-
θρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το
οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016, ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και των πιστο-
ποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης,  θέτοντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδι-
κής πρόσκλησης  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινω-
νία» του Συστήματος.

Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει την εν λόγω Σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του
Αναθέτοντα Φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμ-
βασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317. 
Συνοπτικά η ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του Συστήματος,  σύμφωνα και με την  Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β’
1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» έχει ως εξής:

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης
στους προσφέροντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογη-
τικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνι-
σμού».
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης
στον ανάδοχο.
• Πιστοποιημένοι  χρήστες  του  φορέα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  αποστέλλουν  ειδική  πρόσκληση  στον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.
• Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα δικαιολογη-
τικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.

Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρ-
θρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 3
του άρθρου 316 του ν.4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήμα-
τος.

[3.4]  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τον Αναθέτο-
ντα Φορέα, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως
374) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα,
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  προδικαστική προσφυγή κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα Φο-
ρέα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του ν. 4412/2016 προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομι-
κές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Με την προδικαστική προσφυγή δύναται να ζη-
τήσει, σύμφωνα με το άρθρο 346 παρ. 1 του ν. 4412/2016: 
- προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, 
- ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή 
- ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. 
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Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του
Αναθέτοντα Φορέα κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την ανωτέρω προδικα-
στική προσφυγή (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ. 39/2017).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστι-
κής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φο-
ρέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέρο -
ντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δε-
καπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ.1 του ν.4412/2016) (άρθρο 4 του Π.Δ.
39/2017)

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της  προσβαλλόμενης  παράλειψης  (άρθρο  361  παρ.2  του  ν.
4412/2016) (άρθρο 4 του Π.Δ. 39/2017).

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Ώς ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονι-
κής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (άρθρο 8 παρ.3 του Π.Δ. 39/2017). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ  του  Δημοσίου,  το  ύψος  του  οποίου  ανέρχεται  σε  ποσοστό  0,50  τοις  εκατό  (0,50%)  της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Ο τρόπος και ο
χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του ορίζεται με τον
Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 5 του Π.Δ. 39/2017). Το παράβολο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμ-
βασης, επί ποινή ακυρότητας αυτής, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση προ-
δικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του Π.Δ. 39/2017, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη
διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδι-
καστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του άρθρου 15 του Π.Δ. 39/2017 (προσωρινά μέτρα προστασίας).  

Η  προσφυγή  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση τυποποιημένου  εντύπου (άρθρο  8  παρ.2  του  Π.Δ.
39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016) και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολο-
γούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017).

Ο Αναθέτων Φορέας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση
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της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης ο
Αναθέτων Φορέας: 
(α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυ-
γής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 (άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2017), και 
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτων Φορέας
μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προ -
δικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ ν. 4412/2016).

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 365 του ν. 4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παρ. 1 και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμε-
νης  πράξης,  προσκομίζοντας  όλα  τα  κρίσιμα  έγγραφα  που  έχει  στη  διάθεσή  του  (άρθρο  362  παρ.3  του
ν.4412/2016) (άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2017).

Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη
διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων του Αναθέτοντα Φορέα συνιστούν
ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν
μέρει προσφυγή άλλου προσώπου (άρθρο 362 παρ.4 του ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4 του Π.Δ. 39/2017).

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας &  Ανάπτυξης, η προδικαστι-
κή προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ώς ημερομηνία
υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί
ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής (άρθρο
8 παρ.4 του Π.Δ. 39/2017).
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της
ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ώς ημερομηνία υποβο-
λής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού τα-
χυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 8 παρ.5 του Π.Δ. 39/2017). 
Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ κατά τα ανωτέρω, ήτοι σύμφωνα με τις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2017) η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο
την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στον Αναθέτοντα Φορέα και καλεί-
ται αυτή: 
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος
μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2017, και 
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τoν πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφε-
ρόμενους τρίτους. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αι-
τιολογία  της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή  πράξης  (άρθρο  365  παρ.  1  υποπαρ.  β΄  ν.
4412/2016).
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Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ,
ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση του Αναθέτοντα Φορέα με την υποχρέω-
ση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των παραγρ. 1 & 2 του άρθρου 9 του Π.Δ.
39/2017. Εάν διαπιστώσει ότι ο Αναθέτων Φορέας δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίη-
ση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 365 παρ. 5 ν. 4412/2016).

Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής  κατατίθεται  στο αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε προθεσμία  δέκα (10)  ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Αναθέτων Φορέας  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν όλω ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη  διαδικασία
ανάθεσης,  για  τους  λόγους και  υπό τους όρους  του  άρθρου 317 του ν.  4412/2016,  μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο  302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα
αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με  τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου. 

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της
συμβατικής  αξίας,  ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να καταθέσει  πριν  την τροποποίηση,  συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, ήτοι μετά την έκδοση
της βεβαίωσης περαίωσης της παροχής υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής πα-
ραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη.

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση των εγγυήσεων, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους, του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί  τον
παρόντα διαγωνισμό. 

4.4 Υπεργολαβία

Απαγορεύεται  ρητά στον  ανάδοχο να αναθέσει  οποιοδήποτε μέρος  ή το σύνολο της μεταφοράς  του νερού
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη  για την ολοκλήρωση
της μεταφοράς και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος.
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά τη διάρκειά  της,  χωρίς  να απαιτείται  νέα διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αξιολόγησης των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού.

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση
του Αναθέτοντα Φορέα και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για τον Αναθέτοντα Φορέα και εφ' όσον κρίνει συμφέρουσα
την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλί-
σει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να  καταγγείλει  τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

Α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

Β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

Γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Δ) Σε περίπτωση που η νήσος Αίγινα υδροδοτηθεί με υποθαλάσσιο αγωγό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο
και η μεταφορά του νερού με τα υδροφόρα πλοία κρίνεται από το Δήμο μη αναγκαία, η σύμβαση θα λύεται
αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο.

Ε) Επίσης, αζημίως θα λύεται για το Δήμο η σύμβαση μετά από έγγραφο προειδοποίηση στο μεταφορέα προ
δέκα πέντε (15) ημερών, σε περίπτωση που περιέλθουν  στην κατοχή του Δήμου  μεταφορικά μέσα μεταφοράς
νερού με τα οποία μπορεί να καλύψει εν όλω ή εν μέρει τις ανάγκες του, δυνάμενος επίσης να αποδεσμεύεται
εν μέρει από τη σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο αντιστοίχως και κατά το λόγο των αναγκών
του.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αίγινας που
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο.

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
 Πρωτόκολλα  παραλαβής  από  τα  οποία  θα  αναφέρεται  η  ημερομηνία  παραλαβής,  ο  αριθμός  των

υδρομετρητών  ξηράς  (ή  και  του  πλοίου  ή  άλλου  κατάλληλου  εξοπλισμού  όταν  δεν  λειτουργούν  ή  δεν
υπάρχουν  τα  υδρόμετρα  ξηράς  )  χωριστά  καθώς  η  ώρα  και  οι  ενδείξεις  έναρξης  και  πέρατος  του
παραλαμβανόμενου νερού για κάθε παράδοση.  Τα πρωτόκολλα αυτά υπογράφονται-σφραγίζονται από τον
δήμο και από τον πλοίαρχο του σκάφους (ως εκπρόσωπο του Αναδόχου) και σφραγίζονται.  

 Τιμολόγιο  πώλησης  ή  ισοδύναμου  παραστατικού  που  προβλέπεται  από  τον  ισχύοντα  κάθε  φορά  Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
 Πιστοποιητικό  του  Ν.Α.Τ.  για  τα  υδροφόρα  πλοία  μεταφοράς  του  πόσιμου  νερού,  περί  μη  οφειλών  από

ανεξόφλητα ναυτολόγια.
 Δελτίο αποστολής  για κάθε δρομολόγιο μεταφοράς νερού από κάθε πλοίο.
 Αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου θεωρημένο από τις  κατά τόπους Λιμενικές  Αρχές παράδοσης του

νερού.
 Αναλυτική κατάσταση ανά παράδοση στην οποία θα αναγράφονται :

οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στη νήσο Αίγινα
 Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN) με δικαιούχο τον ‘’ανάδοχο’’ προκειμένου να είναι

δυνατή η ηλεκτρονική εξόφληση των οφειλών. 
 Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα (ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται),
μετά από την προσκόμιση στον Δήμο Αίγινας του πλήρη φακέλου των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών
πληρωμής.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από τον Δήμο Αίγινας, τιμή μονάδας για το πόσιμο νερό που θα παρέχεται με βάση
τη  σύμβαση  και  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της  σύμβασης,  καθορίζεται  στην  Οικονομική  Προσφορά  του
Αναδόχου, σε ευρώ  ανά κ.μ. πόσιμου νερού.

5.1.2.  Toν ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ο οποίος βαρύνει υποχρεωτικά και αποκλειστικά τον
εργοδότη,  σε  όποιο  ύψος  ανέρχεται  βάσει  των  οικείων  φορολογικών  διατάξεων  που  ισχύουν  στο  χρόνο
έκδοσης  του  εκάστοτε  τιμολογίου)  ,  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Συγκεκριμένα  βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Κράτηση  0,06%,  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων  και  κρατήσεων  της
αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων  επιβάλλεται  [άρθρο  4  παρ.  3  εδάφιο  έβδομο  του  ν.4013/2011  (ΦΕΚ  Α  204),  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και ισχύει].

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον
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Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και  για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Ο ανάδοχος εξαιρείται από την παρακράτηση φόρου (8%), σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’
167).

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήματος  ή  οποιαδήποτε  άλλη  τροποποίηση/συμπλήρωση  τυχόν  διατάξεων,  οι  όροι  της  προκήρυξης,
καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντα Φο-
ρέα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού:
α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
β. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσί-
ας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
γ. Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσε-
ων.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ, του ο Ανα-
θέτων Φορέας κοινοποιεί στην ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλ-
θει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρα-
κτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα. Στην απόφαση προσ-
διορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση
με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφα-
ση του Αναθέτοντα Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 203, παρ. 4 του ν. 4412/2016, ήτοι ο λι-
κή κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμη-
θειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.
Ο  ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  ανάθεση  ή  την  σύμβαση  όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το πόσιμο νερό δεν παραδόθηκε με ευθύνη τυ Αναθέτοντα Φορέα.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 205
του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Αναθέτοντα Φορέα
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1 Η παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  γίνεται  από την  αρμόδια
υπηρεσία του δήμου Αίγινας, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Για κάθε άλλο θέμα που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε παράταση του συμβατικού χρόνου, τροποποίηση του αντικειμένου και
έκπτωση του αναδόχου θα γνωμοδοτεί το αρμόδιο όργανο του άρθρου 221 παράγρ. 1 του ν.4412/2016.
6.1.2. Για  την προσήκουσα και  έγκαιρη παραλαβή  των υπηρεσιών τηρείται  από τον  ανάδοχο «ημερήσιο
ημερολόγιο πλοίου» στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, έκτακτα
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο θεωρείται από τις
κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του πόσιμου νερού. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του νερού.
6.2 Διάρκεια της σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της.
 
6.2.2.  Η  συνολική  διάρκεια της σύμβασης  μπορεί  να παρατείνεται  μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
Αναθέτοντα Φορέα μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν
οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  (η  ως  άνω  περίπτωση  αφορά  παράταση  χωρίς  αύξηση  του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις
και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016).

6.3 Παραλαβή του πόσιμου νερού

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο  11 εδ. δ΄ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

 
                                                                                      Αρ.μελέτης     10  / 2020 

 
 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

 ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

   

  

 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.056.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  : 733.440,00 € 

    ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ : 3.789.440,00 € 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  

       Ευφροσύνη Φούφλια  

       Πολιτικός Μηχανικός                                                                    

                                                                                       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    2 0 2 0                                  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

       Η  μελέτη αυτή αφορά  στη  μεταφορά πόσιμου νερού, σύμφωνα με το 14382/13-11-2019  

έγγραφο του Δήμου Αίγινας, από τις θέσεις υδροληψίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π στον Ασπρόπυργο , στο 

Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί τέτοια θέση στον Δήμο, με υδροφόρα πλοία  κατάλληλα για την 

υγιεινή μεταφορά ποσίμου νερού για το έτος 2020. Τα πλοία αυτά θα πρέπει να έχουν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και καταλληλότητας από απόψεως υγιεινής αλλά και το 

ανάλογο βύθισμα για να ανταποκρίνονται στις συνθήκες  των θέσεων  υδροληψίας και υδροδοσίας. 

       Οι θέσεις υδροδοσίας θα είναι : 

1. στο λιμάνι του Λεοντίου στην Κυψέλη και 

2. στην πόλη της Αίγινας ( θέση Ν.Ο.Α στο Λιμάνι ) 

 

       Οι εταιρίες που θα αναλάβουν την μεταφορά θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

του Νησιού για την χειμερινή αλλά και την θερινή περίοδο, οπότε αυτές είναι αυξημένες. 

Συγκεκριμένα οι ποσότητες που προβλέπεται να μεταφερθούν αναφέρονται αναλυτικά στην 

προμέτρηση της παρούσας μελέτης. 

       Τα υδροφόρα πλοία πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (αντλητικά συγκροτήματα) για 

κατάθλιψη του νερού απευθείας από το πλοίο ή μέσω ενδιάμεσης δεξαμενής, που θα εγκαταστήσει 

και θα λειτουργήσει με ευθύνη της  η εταιρεία μεταφοράς, στις δεξαμενές διανομής του Δήμου 

μέσω των υπαρχόντων αγωγών. 

        Οι εταιρείες μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίσουν με ασφαλιστικά συμβόλαια την καθημερινή 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

         Η μεταφορά θα γίνει με την διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις των: α) Ν.3463/06,     

β) ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  καθώς και κάθε κείμενη νομοθεσία που 

αφορά το αντικείμενο αυτής της μελέτης. 

                             
                                                                                                                
 
  
                                                                                                                 
                                                                                                                   

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       10  /   02  /2020 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                           

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   m3 

1 Μεταφορά Νερού από 

θέση υδροληψίας 

Ε.ΥΔ.ΑΠ στην Αίγινα 

και σε οποιαδήποτε θέση 

υδροδοσίας 

1 Μαρ 31-Μαρ 100.000 

1-Απρ 31-Μαϊ 300.000 

1-Ιουν 30- Σεπ  940.000 

1- Οκτ 31-Δεκ 260.000 

Σύνολο 1.600.000 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 
                                                                                                                                                

ΠΕΙΡΑΙΑΣ      10   / 02 /2020 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                     

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ Α.Τ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

Μεταφορά Νερού 

για το έτος 2020 

από θέση 

υδροληψίας 

Ε.ΥΔ.ΑΠ στην 

Αίγινα 

και σε οποιαδήποτε 

θέση υδροδοσίας 

 

Μ3 1 1.600.000 m3 1,91 € 3.056.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ  3.056.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Φ.Π.Α 24 % 
 733.440,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.789.440,00 

 
 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ……………/……../2020                                                                       

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ                                                              

 

 

 

 

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ                                                                    

     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       10  / 02/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

Α.Τ.:      1 

Άρθρο  

 

         Για τη μεταφορά πόσιμου νερού από τις θέσεις υδροληψίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π που αφορούν τον 

Δήμο της Αίγινας όπου και αν αυτές βρίσκονται,  στην Αίγινα στις θέσεις : α) στο λιμάνι του 

Λεοντίου στην Κυψέλη και β) Ν.Ο.Α στο Λιμάνι της πόλης Αίγινα, σύμφωνα με τις καθημερινές 

ανάγκες με κατάλληλα υδροφόρα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των σταλιών, του κόστους 

κατάθλιψης του νερού, του κέρδους και όλων των λοιπών εξόδων από τις προαναφερόμενες θέσεις 

στις δεξαμενές διανομής του Δήμου. 

 

Τιμή  ενός  Μ3 1,91 € 

Ένα ευρώ και ενενήντα  ένα λεπτά  

 
 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ……………/…………../2020                                                                          

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ                                                              

 

 

 

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ                                                                    

     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ      10/02/2020 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ον : Αντικείμενο  

   Προβλέπεται η μεταφορά πόσιμου νερού από την θέση υδροληψίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. στον 

Ασπρόπυργο , στο Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί τέτοια θέση στον Δήμο, α) στο λιμάνι του Λεοντίου 

στην Κυψέλη και β) Ν.Ο.Α στο Λιμάνι της πόλης Αίγινα  με υδροφόρα πλοία , για το έτη 2020 

 

Άρθρο 2ον  : Ισχύουσες Διατάξεις  

 Η μεταφορά θα γίνει με την διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις των: α) Ν.3463/06, Ν. 

4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και κάθε κείμενη νομοθεσία που αφορά το 

αντικείμενο αυτής της μελέτης. 
 

Άρθρο 3ον : Χρόνος Παράδοσης 

  Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά  σύμφωνα με τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου και οι 

ποσότητες θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

 m3 

1 Μεταφορά Νερού από 

θέση υδροληψίας 

Ε.ΥΔ.ΑΠ στην Αίγινα 

και σε οποιαδήποτε θέση 

υδροδοσίας 

1-Μαρ 31-Μαρ 100.000 

1-Απρ 31-Μαϊ 300.000 

1-Ιουν 30- Σεπ  940.000 

1- Οκτ 31-Δεκ 260.000 

Σύνολο 1.600.000 

                                                                                                                                                                      

Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να ζητά τη μεταφορά επιπλέον ποσοτήτων σε μία θέση υδροδοσίας 

και λιγότερων σε άλλη θέση υδροδοσίας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. 

Σε περίπτωση που η νήσος Αίγινα υδροδοτηθεί με υποθαλάσσιο αγωγό ή οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο και η μεταφορά του νερού με τα υδροφόρα πλοία κρίνεται από το Δήμο μη αναγκαία, η 

σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο. Η λύση της θα είναι δυνατή μετά 

από απόφαση του Δ.Σ 

Επίσης, αζημίως θα λύεται για το Δήμο η σύμβαση μετά από έγγραφο προειδοποίηση στον 

ανάδοχο προ δέκα πέντε (15) ημερών, σε περίπτωση που περιέλθουν  στην κατοχή του Δήμου  

μεταφορικά μέσα μεταφοράς νερού με τα οποία μπορεί να καλύψει εν όλω ή εν μέρει τις ανάγκες 

του, δυνάμενος επίσης να αποδεσμεύεται  εν μέρει από τη σύμβαση οποτεδήποτε και για 

οποιοδήποτε λόγο αντιστοίχως και κατά το λόγο των αναγκών του. 
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 Άρθρο 4ον : Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τα υδροφόρα πλοία πρέπει : 

α) να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για μεταφορά πόσιμου νερού και όλα τα 

πιστοποιητικά αξιοπλοΐας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα ισχύουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας πρέπει να προκύπτει με τα 

ανάλογα πιστοποιητικά της υπηρεσίας Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των αρμοδίων 

Υγειονομικών Αρχών. 

β)  να καλύπτουν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για πόσιμο νερό.  

γ) να έχουν τέτοια μεταφορική ικανότητα ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες 

υδροδότησης του Δήμου. Τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία για την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού είναι : 

1. Ένα πλοίο με μεταφορική ικανότητα από  2.000m3 και άνω 

2. Δύο πλοία με μεταφορική ικανότητα από  1.000m3 και άνω 

δ) Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατάθλιψη του νερού από τις 

προαναφερόμενες θέσεις υδροδοσίας στις δεξαμενές διανομής του Δήμου. Κατά την άντληση του 

νερού από τα πλοία η πίεση να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, για την ομαλή και 

απρόσκοπτη εξέλιξη της υδροδότησης.  

ε)  Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων υδροληψίας και υδροδοσίας.  

στ)  Να τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην διακήρυξη. 

ζ)  Επί πλέον τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να είναι 

δεσμευμένα για μεταφορά νερού σε άλλη περιοχή. Η ανυπαρξία τέτοιας δέσμευσης πρέπει να 

προκύπτει με υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/86 προς το Δήμο Αίγινας του συμμετέχοντος στο 

διαγωνισμό. 

 η)  Ο ανάδοχος μεταφορέας, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει και να διατηρεί στην κατοχή 

και ανενόχλητη διαχείρισή του τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα  πλοία ιδιόκτητα ή μισθωμένα διά 

ναυλοσυμφώνου βεβαίας χρονολογίας θεωρημένου από τις αρμόδιες Αρχές, διάρκειας και ισχύος 

όσης και του προκηρυσσόμενου συμβατικού χρόνου μεταφοράς. 

θ)  Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος  μεταφορέας υποχρεούται να διαθέτει , βοηθητικές 

αποθηκευτικές δεξαμενές, θαλάσσιες ή χερσαίες, χωρητικότητας τουλάχιστον 2000m3 κυβικών 

μέτρων στο Λιμένα του Λεοντίου και στο Λιμένα του Ασπροπύργου προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η ταχεία φόρτωση των υδροφόρων πλοίων. 

 
 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ……………/………./2020                                                                         

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ                                                              

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ     

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ        10 / 02 /2020 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                     

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 

ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ  ΥΔΡΟΦΟΡΑ  ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2020 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ον : Αντικείμενο  

   Προβλέπεται η μεταφορά πόσιμου νερού από την θέση υδροληψίας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. στον 

Ασπρόπυργο , στο Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί τέτοια θέση στον Δήμο, α) στο λιμάνι του Λεοντίου 

στην Κυψέλη και β) Ν.Ο.Α στο Λιμάνι της πόλης Αίγινα με υδροφόρα πλοία , για τα έτη 2020. 

 

Άρθρο 2ον  : Ισχύουσες Διατάξεις  

 Η μεταφορά θα γίνει με την διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις των: α) Ν.3463/06, Ν. 

4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και κάθε κείμενη νομοθεσία που αφορά το 

αντικείμενο αυτής της μελέτης. 
 

Άρθρο 3ον  : Γλώσσα 

 

       Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 

έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα 

συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η 

Ελληνική Γλώσσα. 

 

Άρθρο 4ον : Συμβατικά στοιχεία  

   Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

   

  α) Το συμφωνητικό  της σύμβασης 

  β)  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

  γ)  Το Τιμολόγιο Προσφοράς του αναδόχου  

  δ) Η Ειδική Συγγραφή  Υποχρεώσεων 

  ε) Η παρούσα Γενική Συγγραφή  Υποχρεώσεων 

  στ) Τα τεχνικά στοιχεία  

 

Άρθρο 5ον : Τρόπος εκτέλεσης της μεταφοράς 

       Η εκτέλεση της μεταφοράς αυτής θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, σε 

συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία  
 

Άρθρο 6ον : Τιμή προσφοράς  

1) Η ανά κυβικό μέτρο αξία μεταφοράς του νερού θα παραμείνει σταθερή για όλη τη διάρκεια 

της συμβάσεως, αποκλειόμενης της αναπροσαρμογής της τιμής για οποιοδήποτε λόγο. 
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2) Ο Μεταφορέας με την προσφορά του πρέπει να καθορίσει ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο για 

την μεταφορά νερού από όλες τις θέσεις υδροληψίας προς όλες τις θέσεις υδροδοσίας που 

αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 

3) Πέραν της ανά κυβικό μέτρο νερού συνολικής αμοιβής του Μεταφορέα (έξοδα συν κέρδος) 

ουδεμίας άλλης πρόσθετης παροχής δικαιούται είτε υπό μορφήν αμοιβής είτε υπό μορφήν 

αποζημιώσεως είτε υπό μορφήν καλύψεως παντός είδους δαπανών και εξόδων, όπως για 

παράδειγμα για δαπάνες ελλιμενισμού, τοποθετήσεως σωλήνων, χρήσης άλλων πλοίων, 

λειτουργίας αντλιών και λοιπών απαραιτήτων εργασιών για την παράδοση του νερού, κλπ.  

4) Στην τιμή θα περιλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις ως και τα έξοδα 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη δυσχερειών  μη εμπρόθεσμης παράδοσης της 

απαιτούμενης ποσότητας από τις μεταφορικές εταιρείες. 

 

Άρθρο 7ον : Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της  συμβάσεως ορίζεται ποσοστό 5% επί της 

ενδεικτικής αξίας του νερού που εκτιμάται ότι θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της 

σύμβασης . 

2. Οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να κατατεθούν είτε με γραμμάτιο του ΤΠΚΔ ή με εγγυητικές 

επιστολές νομίμως λειτουργούσης στην Ελλάδα Τράπεζας. 

 

 Άρθρο 8ον : Ποινικές ρήτρες  

1. Για την μη παροχή από τον ανάδοχο μεταφορέα της ζητουμένης ημερήσιας ποσότητας 

νερού από οποιαδήποτε αιτία, εκτός ανωτέρας βίας, συμφωνείται από τώρα να επιβάλλεται 

σ’ αυτόν ημερησίως ποινική ρήτρα υπολογιζομένη αναλόγως προς την μη παραδοθείσα 

ποσότητα ως εξής: 

Α) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 500 Μ3, 1.500 Ευρώ την ημέρα 

Β) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.000 Μ3, 3.000 Ευρώ την ημέρα 

Γ) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.500 Μ3, 6.000 Ευρώ την ημέρα 

Δ) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 2.000 Μ3, 8.000 Ευρώ την ημέρα 

Το ποσόν της ποινικής ρήτρας συμφωνείται να παρακρατείται από την πρώτη 

εκκαθαριζόμενη αμοιβή του Μεταφορέα ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

 

2. Ως ανωτέρα βία για την εφαρμογή του παρόντος λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη : 

α) Η έκδοση δελτίου απαγορεύσεως του απόπλου για τον Αργοσαρωνικό που καταλαμβάνει 

Πλοία ή και ρυμουλκά ρυμουλκούμενα Πλωτά Ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται από 

τον Μεταφορέα για την εκτέλεση της παρούσας, και 

β) Αδυναμία της ΕΥΔΑΠ παροχής νερού από όλα ανεξαιρέτως και ταυτοχρόνως τα σημεία 

αντλήσεως που προσδιορίζονται στο προοίμιο της παρούσας. 

 

Άρθρο 9ον  : Συμμόρφωση με το θεσμικό Πλαίσιο 

          Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 

εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί 

εσωτερικό δίκαιο.  Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 

στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.   

      Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 

διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός 

κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του 

κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
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       Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στο Δήμο το 

περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του 

κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.                         

Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

          Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 

διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στο Δήμο τις σχετικές διαταγές 

και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., 

που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
 

Άρθρο 10ον : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι 

κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στοιχεία που 

τίθενται στη διάθεσή του από το Δήμο και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες. 

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των 

ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 

Ανάδοχο.  

β) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της  

σύμβασης, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει 

αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική 

του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα πλοία του.   

γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του 

Κράτους. 

δ) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω καθώς και τα έξοδα λιμένων, τέλη 

προσορμίσεως – μεθορμίσεως, φαρικά, υγειονομικά, λιμενικά, λεμβουχικά κλπ. βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς του. 

ε) Η μισθοτροφοδοσία του πληρώματος η οποία καταβάλλεται βάση ισχύοντος μισθολογίου 

βαρύνουν τον ανάδοχο, ως και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων δηλ. ασφαλιστικών ταμείων, ΝΑΤ, ΙΚΑ 

κλπ.  Η τυχόν μεταγενέστερη αύξηση στο μισθολόγιο του πληρώματος  ή στην τιμή των καυσίμων 

και λιπαντικών, επίσης βαρύνει τον ανάδοχο.  

στ) Σε περίπτωση μη εκτελέσεως κανονικής μεταφοράς νερού λόγω κακών καιρικών συνθηκών 

σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 9 της παρούσης ο ανάδοχος θα προσκομίζει στον Δήμο  

πιστοποιητικό της Λιμενικής Αρχής περί του αδυνάτου της μεταφοράς του νερού λόγω ανωτέρας 

βίας. 

ζ)  Ο ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού κατά την 

μεταφορά του. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους 

καταλληλότητας όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο.  
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ……………/……./2020                                                                        

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ                                                              

 

 

  

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ                                         

     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                       

 
 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ      10 / 02/2020 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2020-045665
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη: AΙΓΙΝΑ
Οδός και αριθμός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ. κωδ.: 18010
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλέφωνο: +302297320036
φαξ: +302297025099
Ηλ. ταχ/μείο: skafidas.chris@aeginadimos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.056.000,00 € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 733.440,00 €, ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
24%: 3.789.440,00 €), ΜΕ CPV: 60600000-4
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά πόσιμου νερού στη 
νήσο Αίγινα και συγκεκριμένα από τις θέσεις υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ στον 
Ασπρόπυργο, στο Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί τέτοια θέση, στο ηπειρωτικό τμήμα 
μεταξύ λιμένος Πειραιώς και Ελευσίνας στις θέσεις υδροδοσίας του νησιού που είναι, 
στο λιμάνι του Λεοντίου στην Κυψέλη και στην πόλη της Αίγινας ( θέση Ν.Ο.Α στο Λιμάνι 
) με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη αρ. 10 
/2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.789.440,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε μεταφορά 1.600.000 m3 νερού.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): αρ.πρωτ. διακήρυξης 4344/03-04-2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:
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Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

20PROC006525317 2020-04-04



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά 
το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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