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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., κ. Καραγκόγκος Φώτιος, έχοντας υπ
όψη: 
Α/.Την 16/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (ΑΔΑ:75Ψ5ΟΡΣΠ-ΚΑΨ) 
Β/. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. έτους 2016, και ειδικότερα τους Κ.Α.Ε
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»,
στους  οποίους  υπάρχουν  εγγεγραμμένες  πιστώσεις  και  έχουν  γίνει
απαιτούμενες ΑΑΥ. Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν για το έτος 2017,
2018
Γ/.  Τις διατάξεις :  1. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί  κινήτρων δια την
ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 
2. του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 

3.  του Π.Δ.  28/1980 «Περί  εκτελέσεως έργων και  προμηθειών Ο.Τ.Α.» και
συμπληρωματικά τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

4. του Π.Δ. 59/2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/ΕΚ. 

5. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναπτών
θεμάτων». 

6.  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7.  του  Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112  Α)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει. 

8.  του  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Συμβάσεων-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. του Ν. 3548/07 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και
τοπικό τύπο 

10.  του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις,  ……. και
λοιπές ρυθμίσεις» (άρθρο 1) 

11.  του  Ν.  4281/2014  «Μέτρα  Στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής
οικονομίας …… και άλλες διατάξεις» (άρθρα 157 και 201) 
12. του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για  την  αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  την  οργάνωση  της
Κυβέρνησης  και  των  Κυβερνητικών  οργάνων  και  λοιπές  διατάξεις»  που
τροποποιεί το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 29’Α) 

13. τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  Διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την
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ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-
4-2014), 
14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

15. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ:
ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) 
16. Την ΚΥΑ 5673/400/5397 (ΦΕΚ 192/Β/143/97) 

17.  το  Π.Δ  274/1997  (ΦΕΚ  Α΄195/1997)  «Χαρακτηρισμός  των  Χημικών
Εγκ/σεων κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.6422/34……» 

18. Την 16/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (ΑΔΑ:75Ψ5ΟΡΣΠ-ΚΑΨ)
με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  μελέτη,  τα  τεύχη  Διαγωνισμού  και  οι  όροι  της
Διακήρυξης  και  η  εκτέλεση  παροχής  της  Υπηρεσίας  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας :  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (CPV
90481000-2 «Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων)»  διάρκειας δεκαέξι
(16) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  τιμή  (στο  μέγιστο  γενικό
βαθμό ΓΒ). 
Η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : 
Κύριος του Έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.) 
Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.) 
Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (ΠΑ) 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση της ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 
Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ'  εφαρμογή
των  κειμένων  διατάξεων,  ή  η  μεταστέγαση  τους  σε  άλλη  διεύθυνση  δεν
επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύμβασης που θα
υπογραφεί  συνεπεία αυτής.  Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα
υπέχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. 
Για  τις  ανάγκες  κατανόησης  των  διατάξεων  της  παρούσας  διακήρυξης,  οι
παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία: 
 Ενδιαφερόμενος:  κάθε  ενδιαφερόμενο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  που

προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία 

 Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής,
δηλαδή είτε η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε η
κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων. 
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ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

 Τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας τεύχη,
που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 

 Επιτροπή: Η Επιτροπή Διαγωνισμού. 

ΆΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο του διαγωνισμού/ Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της υπηρεσίας :  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ  –  ΛΙΒΑΔΙ  –  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» όπως
αναλυτικότερα αναφέρονται  στα  τεύχη  της  παρούσας  μελέτης.  Η σύμβαση
που  θα  υπογραφεί  θα  είναι  διάρκειας  δεκαέξι  (16)  μηνών  με  δυνατότητα
παράτασης έξι (6) μηνών. 
Ο προϋπολογισμός ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται  στο ποσό
των Τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (384.800,00
€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Η  χρηματοδότηση  θα  πραγματοποιηθεί  από  ίδιους  πόρους  της  Δ.Ε.Υ.Α.
Ελασσόνας και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του 2016, σε βάρος των
κωδικών : 62.07.13.0001, 62.07.13.0003, 62.07.13.0005

αλλά και σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού των επομένων ετών
στον οποίο θα προβλεφθεί η υπόλοιπη πίστωση.

Άρθρο 2ο
Τεύχη δημοπράτησης - Συμβατικά Στοιχεία

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και τα συμβατικά στοιχεία της 
παρεχόμενης υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω : 
1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση) που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 

2. Η παρούσα διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας 
3. Το τιμολόγιο 

4. Ο προϋπολογισμός/Προμέτρηση ποσοτήτων 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων/ Τεχνικές προδιαγραφές/ Η Τεχνική Περιγραφή 
του δημοπρατούμενου αντικειμένου 
6. Τα τεχνικού περιεχομένου στοιχεία 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού και
ως τιμολόγιο και προϋπολογισμός νοούνται τα της προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 3ο
Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού/ Συμπληρωματικές πληροφορίες -

Διευκρινίσεις
3.1/.  Η  Διακήρυξη  διατίθεται  σε  πλήρη  &  ελεύθερη  πρόσβαση  μόνο  σε
ηλεκτρονική  μορφή  στο  διαδικτυακό  τόπο  υποβολής  προσφοράς
www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της
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ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  www.deyael.gr μέχρι τη λήξη της προθεσμία των προσφορών
ήτοι την 24/08/2016 και ώρα 19:00 μμ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  Η  Διαδικτυακή  πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 08/08/2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/08/2016
και ώρα 19:00 μμ (6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και  ώρα  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
24/08/2016 και ώρα 19:00 μμ.

3.2/.  Αιτήματα  παροχή  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,
δηλαδή  φορείς  που  διαθέτουν  τα  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο
με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  θα  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Οι
συμπληρωματικές  διευκρινήσεις  πρέπει  να  υποβάλλονται  το  αργότερο  8
(οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η
αναθέτουσα  αρχή  οφείλει  να  απαντήσει  ταυτόχρονα  και  συγκεντρωτικά  σε
όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα
αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς
και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.EΛ www.deyael.gr. 
Οι  διαγωνιζόμενοι  δε  δικαιούνται  σε  καμιά  περίπτωση  να  επικαλούνται
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
3.3/. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό
σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.qov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από
τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε
αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους
χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και
κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της
Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η
ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα
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Προγραμματισμού και  Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
αιτούνται  την  εγγραφή τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό ταυτότητας  ΦΠΑ
(VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων
που  κατέχουν  από  το  αντίστοιχο  σύστημα.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,
εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και
Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών. 

•  Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση
στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α
για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο  Παράρτημα IX  Β  για  τις  δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να
δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό
μητρώο,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ηλεκτρονική  υποβολή  του  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές
αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται
ανωτέρω. 
O υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το
αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
3.4/. Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται
να  προβούν  σε  επιτόπου  επίσκεψη  στις  ΕΕΛ ώστε  να  επιθεωρήσουν  τις
μονάδες και  τον εξοπλισμό και  να συλλέξουν πληροφορίες  και  στοιχεία.  Η
επιτόπου επίσκεψη θα προγραμματιστεί  σε  συνεννόηση με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
ύστερα  από  σχετικό  γραπτό  αίτημα  που  θα  υποβάλει  εγκαίρως  κάθε
ενδιαφερόμενος.  Ο  ενδιαφερόμενος  θα  συνοδεύεται  από  προσωπικό  της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. προκειμένου να του παρέχονται οι τεχνικές πληροφορίες που θα
ζητήσει.  Οι  πιο  πάνω  επισκέψεις  θα  πρέπει  να  έχουν  ολοκληρωθεί  το
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών,
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δηλαδή  στις  16/8/2016.  Η  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  θα  χορηγήσει  βεβαίωση  για  την
επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και την βεβαίωση
αυτή πρέπει να την προσκομίσει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην προσφορά του.

Άρθρο 4ο
Χρόνος, τόπος καθώς και τρόπος υποβολής προσφορών

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr. 
Όσοι  επιθυμούν να  συμμετάσχουν στο  Διαγωνισμό,  πρέπει  να  υποβάλουν
ηλεκτρονικά προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  Διακήρυξη,  στην  ελληνική
γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  ν.
4155/2013,  στο  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/2013,  συνοδευόμενη  από  τα
δικαιολογητικά και εν γένει στοιχεία που απαιτούνται. 
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  προσφορών,
κανένα συμπληρωματικό  στοιχείο  δεν  γίνεται  δεκτό  για  οποιοδήποτε  λόγο,
ακόμη  και  εάν  υπάρχει  αίτηση  έκδοσής  του  ή  υπεύθυνη  δήλωση  για  την
προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους
Υποψηφίους  να  συμπληρώσουν  και/ή  να  διευκρινίσουν  τα  υποβληθέντα
έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και
η  διευκρίνιση  επιτρέπεται  μόνο  για  τα  υποβληθέντα  στοιχεία,  αφού  δεν
επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.

Άρθρο 5ο
Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι  Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας  Λυμάτων  του  παρόντος  διαγωνισμού
χαρακτηρίζονται ως Απλές Χημικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ Α195). Σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω Π.Δ,
η ανάθεση της υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και  συντήρησης
τέτοιων εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο σε Διπλωματούχους Μηχανικούς
των  παρακάτω  Ειδικοτήτων:  Χημικοί  Μηχανικοί,  Μηχανολόγοι
Μηχανικοί,  Ηλεκτρολόγοι  Μηχανικοί,  Ηλεκτρολόγοι  –  Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, Περιβάλλοντος Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανικοί. 
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση θα πρέπει
να είναι διπλωματούχος Μηχανικός μίας εκ των παραπάνω ειδικοτήτων. Στην
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περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων,
θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τουλάχιστον ένα μηχανικό που να
διαθέτει πτυχίο Μηχανικού ΠΕ των παραπάνω ειδικοτήτων και ο οποίος θα
οριστεί  ως υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και  συντήρησης των
ΕΕΛ του διαγωνισμού. 
Επιπλέον,  στον  διαγωνισμό  δικαιούνται  να  συμμετέχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα,  ή  ατομικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που  έχουν
αντίστοιχη  εμπειρία  σε  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΕΛ» και τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών): 
 προέρχονται  από  χώρες  –  μέλη  της  Ε.Ε.  ή  του  Ε.Ο.Χ.  και  είναι

εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους και το
αντικείμενο δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών με
το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

 προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες
συμβάσεις  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  ή  κράτη  που  έχουν
συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και
είναι  εγγεγραμμένα  σε  Επαγγελματικά  ή  Εμπορικά  Μητρώα  του
αντίστοιχου  κράτους  ή  προσκομίσουν  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  και
παρέχουν  σχετικές  υπηρεσίες  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
προηγούμενη παράγραφο. 

  προέρχονται  από  χώρες  –  μέλη  της  Ε.Ε.  ή  του  Ε.Ο.Χ.  και  είναι
εγγεγραμμένοι  στους  επίσημους  καταλόγους  εγκεκριμένων  παροχών
υπηρεσιών  της  κατηγορίας  16  του  Παραρτήματος  XVII  Α της  οδηγίας
2004/17/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPV 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού
επεξεργασίας λυμάτων). 

 Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή
στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι  σε ισχύ  κατά την ημερομηνία
λήξης  της  υποβολής  των  προσφορών  από  τους  ενδιαφερόμενους  στο
διαγωνισμό. 
5.1/. Περαιτέρω και εφόσον καλύπτονται οι ανωτέρω απαιτήσεις, δικαίωμα
συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή τέλος σε
άλλες  χώρες  που  έχουν  συνάψει  συμφωνίες  σύνδεσης  ή  διμερείς
συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των
κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. 

 Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι  εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού
δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί
κατά την νομοθεσία των κρατών της  παραγράφου αυτής  και  έχουν την
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 
5.2/. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι κοινοπραξίες των
ως  άνω  προσώπων,  οι  οποίες  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  με  τις
παρακάτω προϋποθέσεις : 
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 Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε
προσφέροντα που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 

  Οι  κοινοπραξίες  συγκροτούνται  με  συγκεκριμένες  αποφάσεις  των
διοικήσεων  όλων  των  μελών  τους  (εταίρων  της  κοινοπραξίας),  με  τις
οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των
μελών  τους.  Μεταξύ  άλλων,  ορίζεται  και  το  μέλος  που  θα  είναι  ο
επικεφαλής  της  κοινοπραξίας  αλλά  και  το  ποσοστό  συμμετοχής  στην
κοινοπραξία. 

  Οι  διαγωνιζόμενες  κοινοπραξίες  υποβάλλουν  προσφορά
εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να
πράξει  τούτο,  από  τα  αντίστοιχα  αρμόδια  διοικητικά  όργανα  των
οικονομικών  φορέων  που  συμμετέχουν  σε  αυτές.  Η  κοινή  προσφορά
υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλα  τα  μέλη  που  αποτελούν  την
κοινοπραξία,  είτε  από  εκπρόσωπο  τους  εξουσιοδοτημένο  με
συμβολαιογραφική πράξη. 

 Ότι  όλα  τα  πρόσωπα  της  κοινοπραξίας  καλύπτουν  την  απαίτηση  της
νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή
του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή
διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. 

  Οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  περιβληθούν  ορισμένη  νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που
η υπηρεσία κατακυρωθεί σε κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να
ζητήσει από την κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή
και η τελευταία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που,  εξαιτίας  αδυναμίας για  οποιονδήποτε  λόγο ή εξ  αιτίας
ανωτέρας  βίας,  μέλος  της  κοινοπραξίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις
υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα  υπόλοιπα μέλη  συνεχίζουν να  έχουν την  ευθύνη  ολόκληρης  της  κοινής
προσφοράς  με  την  ίδια  τιμή  προσφοράς.  Εάν  η  παραπάνω  αδυναμία,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  ανωτέρας  βίας,  προκύψει  κατά  το  χρόνο
εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση
του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (ΔΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.) ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση και καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος
της  σύμβασης  η  Κοινοπραξία  θα  πρέπει  να  διαθέτει  το  ελάχιστο
απαιτούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και  εμπειρία,  όπως ορίζεται
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στην παρούσα μελέτη  για  την  άρτια  εκτέλεση  της  δημοπρατούμενης
υπηρεσίας. 
5.3/. Κανείς Υποψήφιος, ή κανείς Συμμετέχων σε Κοινοπραξία, δεν μπορεί να
μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές. Όλες οι Προσφορές στις οποίες
συμμετέχει  (είτε  αυτοτελώς  ως  Υποψήφιος  είτε  ως  μέλος  μιας  Υποψήφιας
Κοινοπραξίας ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια
Κοινοπραξία). 
Επίσης  κανείς  δεν  μπορεί  στον  παρόντα  διαγωνισμό  να  εκπροσωπεί
περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες, ούτε μπορεί να συμμετέχει
ξεχωριστά για τον εαυτό του όποιος εκπροσωπεί  συμμετέχουσα εταιρεία ή
είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή
αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. 
Όλες οι παραπάνω πολλαπλές προσφορές αποκλείονται από τον διαγωνισμό
εκτός και αν αποσυρθούν όλες πλην μίας. 
Τέλος,  δεν μπορεί  να  συμμετάσχει  στον παρόντα  διαγωνισμό για  δικό του
λογαριασμό  υπάλληλος  εταιρείας  που  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό,  ή
σύμβουλοι αμειβόμενοι από αυτήν με μισθό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
5.4/. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 
α/. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές
τους υποχρεώσεις. 
β/.  Όσοι  αποκλείσθηκαν  από  διαγωνισμούς  για  υπηρεσίες  του  Ελληνικού
Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 
γ/. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες
με  τις  παραπάνω  κυρώσεις  σε  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Τυχόν
αντίστοιχες  κυρώσεις  εκτός  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  εξετάζονται  από  τη
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. κατά περίπτωση.

Άρθρο 6ο

Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  στον  επί  μέρους  φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια
σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα . 
Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  τοποθετήσουν  τα  δικαιολογητικά  του
άρθρου αυτού με τη σειρά που ζητούνται και τις ανάλογες ενδείξεις, δεμένα σε
τόμο  ή  ντοσιέ,  ώστε  να  μην  υπάρξει  πρόβλημα  απώλειάς  τους  και  να
διευκολυνθεί η Επιτροπή Διαγωνισμού στο έργο της. 
6.1 Πίνακα Ελέγχου Περιεχομένου. Στην αρχή του επί μέρους ηλεκτρονικού
φακέλου  Δικαιολογητικών  πρέπει  να  υπάρχει  αναλυτικός  πίνακας  ελέγχου
περιεχομένων (check list). 
6.2 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, η
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διάρκειά της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξής της, αναφέρονται
αναλυτικά στο Άρθρο 10ο της παρούσας διακήρυξης. 
6.3 Λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Επιπλέον  της  εγγύησης  συμμετοχής,  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να
καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή δηλώσεις :

ΕΔΑΦΙΟ (1)
Οι Έλληνες Πολίτες (φυσικά πρόσωπα): 
α/. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει
ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας. 
β/. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση και
επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοση
απόφασης αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.. 
γ/. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης  στους
οποίους καταβάλλουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει  ότι  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) . 
δ/.  Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωσης Αρχής,  από το οποίο να
προκύπτει  ότι,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  είναι
ενήμεροι  ως προς  τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,  σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας τους. 
Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
ε/. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται
η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα  στο  άρθρο  5.  Το  εν  λόγω πιστοποιητικό  θα  πρέπει  να  έχει
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού. 

ΕΔΑΦΙΟ (2)
 Οι Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα): 
α/. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας τους,  έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου  πριν  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  από  το
οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
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άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  ή  για  τα  αδικήματα  της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας. 
β/.  Πιστοποιητικά  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  Δικαστικής  ή
Διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγρ. (β) του ΕΔΑΦΙΟΥ 1 για τους Έλληνες
Πολίτες  ή  ότι  δεν  ευρίσκονται  υπό  ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους. 
γ/. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει  ότι,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας τους. 
δ/. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει  ότι,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους,  με  βάση  την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους. 
ε/.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της  χώρας τους  περί  εγγραφής
τους  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες
επαγγελματικές  οργανώσεις  ή  καταλόγους  της  χώρας  τους,  ορίζοντας
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων ή
καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, και με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτά και το ειδικό επάγγελμά τους σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

ΕΔΑΦΙΟ (3) 
Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
α/. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ΕΔΑΦΙΩΝ 1 και 2 του παρόντος
άρθρου αντίστοιχα. 
Ειδικότερα,  το  απόσπασμα ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου,
αφορά  τους  Διαχειριστές  στις  περιπτώσεις  που  το  νομικό  πρόσωπο  είναι
Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  ή  προσωπική  εταιρεία  (Ο.Ε.  και
Ε.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο
είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
β/.  Τα  νομιμοποιητικά  και  λοιπά  έγγραφα  σύστασής  τους,  και
συγκεκριμένα: 
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Καταστατικό ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει  τη σύσταση του νομικού
προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του,
καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ, ΕΠΕ) ή καταστατικά (για
ΟΕ, ΕΕ). 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ- Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά
πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  Α.Ε.,  τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει  ευθέως από το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

ΕΔΑΦΙΟ (4) Οι κοινοπραξίες επαγγελματιών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά : 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε επαγγελματία
που συμμετέχει στην Κοινοπραξία (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
Άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης) καθώς και : 
α/.  Υπεύθυνη  δήλωση  υπογεγραμμένη  είτε  απ'  όλα  τα  μέλη  της
Κοινοπραξίας,  είτε  από  τον  κοινό  εκπρόσωπό  τους,  στην  οποία  θα
αναγράφεται  το  ποσοστό  συμμετοχής  του  καθενός  στο  σύνολο  της
προσφοράς και το ειδικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος. 
β/.  Συμβολαιογραφική  πράξη,  εφόσον  ορίζεται  κοινός  εκπρόσωπος  της
Κοινοπραξίας για την υπογραφή της προσφοράς και δήλωση αποδοχής του
διορισμού του. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ  των  παραπάνω,  οι  συμμετέχοντες  οφείλουν-  επί  ποινή
αποκλεισμού- να υποβάλλουν κατά περίπτωση, στον επί μέρους φάκελο με
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα κάτωθι: 
6.4  Σε περίπτωση νομικού προσώπου,  απόφαση αρμοδίου οργάνου  του
νομικού  προσώπου  για  την  έγκριση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό.  Σε
περίπτωση κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των
οργάνων  διοίκησης  των  οικονομικών  φορέων  που  τις  αποτελούν,  περί
έγκρισης  συμμετοχής  τους  στην  κοινοπραξία  και  συμμετοχής  τους  στον
διαγωνισμό για την συγκεκριμένη πράξη. 
6.5 Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
6.6 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται ότι : 
α.  η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί  υπό
καθεστώς νομικών περιορισμών 
β.  δεν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  του  δημοσίου  ή  των
οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης  με  βάση αμετάκλητη  απόφαση.  Εάν  η
ποινή  του  αποκλεισμού επιβλήθηκε για  ορισμένο χρόνο,  το  στοιχείο  τούτο
λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό
τούτο διάστημα. 
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γ. δεν έχουν υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που  ζητούνται  από  την
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης. 
δ. δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με την Νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασής τους, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 
6.7 Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε
δικαίωμα  αποζημίωσης  για  απόφαση  της  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  περί  αναβολής  ή
ακύρωσης του διαγωνισμού.

6.8 Υπεύθυνη Δήλωση : 
α. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και των ειδικών συνθηκών
στις  ΕΕΛ και  ότι  αναλαμβάνει  να  πραγματοποιήσει  όλες  τις  εργασίες  που
προβλέπονται στα τεύχη της παρούσας μελέτης 
β.  ότι  θα λαμβάνει  όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και  την
ευθύνη  αποκατάστασης  οποιασδήποτε  ζημιάς  προκύψει  από  πλημμελείς
εργασίες στους χώρους εκτέλεσής της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.

6.9 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
Για  την  άρτια  εκτέλεση  της  ζητούμενης  εργασίας  κάθε  διαγωνιζόμενος  θα
πρέπει  να διαθέτει  ειδική τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα και  εμπειρία
πάνω στο δημοπρατούμενο αντικείμενο. Συγκεκριμένα κάθε διαγωνιζόμενος
οφείλει επί ποινή αποκλεισμού: 
6.9.1/.  Να  διαθέτει  ή  να  συνεργάζεται  με  ευθύνη  του,  τουλάχιστον  με  το
παρακάτω στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη
της λειτουργίας και συντήρησης της ζητούμενης υπηρεσίας : 
1. Έναν (1) Χημικό Μηχανικό ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ ή Χημικό ΠΕ
με  εμπειρία  σε  εκτέλεση  υπηρεσίας  Λειτουργίας  και  Συντήρησης
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 
2. Έναν (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Ναυπηγό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο
–  Μηχανολόγο  ΠΕ  με  εμπειρία  σε  εκτέλεση  υπηρεσίας  Λειτουργίας  και
Συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 
Α)με  συστήματα  ενεργού  ιλύος  παρόμοιων  εργασιών  σε  Μονάδες
πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)
εξυπηρέτησης τουλάχιστον  δώδεκα χιλιάδων (12.000) Μονάδων Ισοδύναμου
Πληθυσμού.
Β) με συστήματα βιοδίσκων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής
δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης
τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού.
Γ)  με  φυσικά  συστήματα  επεξεργασίας  λυμάτων  παρόμοιων  εργασιών  σε
Μονάδες  πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν
αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης  τουλάχιστον  χιλίων  (1.000)  Μονάδων
Ισοδύναμου Πληθυσμού 
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Οι παραπάνω ειδικότητες Χημικού ΠΕ ή Χημικού Μηχανικού ΠΕ ή Μηχανικού
Περιβάλλοντος ΠΕ δεν μπορούν να απουσιάζουν από την ελάχιστη σύνθεση
του προσωπικού του Αναδόχου. Ο Χημικός ΠΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει
την θέση του Διπλωματούχου Μηχανικού σαν υπεύθυνος τεχνικής λειτουργίας
και συντήρησης. 
3. Έναν (1) Ηλεκτροτεχνίτη με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας
και Α’ ειδικότητας 
4. Τρείς (3) Εργάτες γενικών καθηκόντων

Προς  απόδειξη  των  ανωτέρω  ο  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο με το στελεχιακό δυναμικό,
βιογραφικά  σημειώματα,  πτυχία,  άδειες  σε  ισχύ  όλων  των  παραπάνω
ειδικοτήτων,  βεβαιώσεις  εμπειρίας-προϋπηρεσίας,  καθώς  και  οτιδήποτε
αποδεικνύει την ικανότητά του, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
της παρούσας παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι για την εμπειρία- προϋπηρεσία
θα αναφέρονται τα έτη απασχόλησης, και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. 
Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  πρόκειται  να  συνεργαστεί  με  τρίτους  για  την
εκτέλεση  της  εργασίας,  συμπληρωματικά  των  ανωτέρω  και  επί  ποινή
αποκλεισμού  οφείλει  να  προσκομίσει  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να
αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του συνεργάτη (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα κλπ)
και  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδίου συνεργάτη με την οποία
θα δηλώνει  την αποδοχή της συνεργασίας μετά την ανάθεση του από την
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και εμπειρίας-
προϋπηρεσίας  του/των  συνεργάτη/των  ισχύουν  και  υποβάλλονται  τα
ανωτέρω αναφερόμενα. 
6.9.2/.  Να  υποβάλλει  κατάλογο  των  κυριότερων  συμβάσεων  εκτέλεσης
υπηρεσίας  Λειτουργίας  και  Συντήρησης  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας
λυμάτων 
Α)με  συστήματα  ενεργού  ιλύος  παρόμοιων  εργασιών  σε  Μονάδες
πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)
εξυπηρέτησης τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδων (12.000) Μονάδων Ισοδύναμου
Πληθυσμού.
Β) με συστήματα βιοδίσκων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής
δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης
τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού.
Γ)  με  φυσικά  συστήματα  επεξεργασίας  λυμάτων  παρόμοιων  εργασιών  σε
Μονάδες  πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν
αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης  τουλάχιστον  χιλίων  (1.000)  Μονάδων
Ισοδύναμου  Πληθυσμού,  που  εκτελέστηκαν  από  τον  μεμονωμένο
διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά
στο ποσό, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη. 
Η  εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών  αποδεικνύεται  με  την  υποβολή
βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  ή  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής
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εργασιών από τον Κύριο του Έργου ή την Προϊσταμένη Αρχή ή τον Ιδιοκτήτη
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 
Ο ως άνω κατάλογος πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
διαγωνιζόμενου. 
Ως ελάχιστη απαίτηση -και επί ποινή αποκλεισμού- ο διαγωνιζόμενος θα
πρέπει κατά το διάστημα της τελευταίας τριετίας (1-1-2013 έως σήμερα) να
έχει  αναλάβει  και  εκτελέσει  επιτυχώς  για  6μηνη  τουλάχιστον  περίοδο,
υπηρεσία Λειτουργίας και Συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
Α)με  συστήματα  ενεργού  ιλύος  παρόμοιων  εργασιών  σε  Μονάδες
πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)
εξυπηρέτησης τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδων (12.000) Μονάδων Ισοδύναμου
Πληθυσμού.
Β) με συστήματα βιοδίσκων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής
δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης
τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού.
Γ)  με  φυσικά  συστήματα  επεξεργασίας  λυμάτων  παρόμοιων  εργασιών  σε
Μονάδες  πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι  μελλοντικής  κατόπιν
αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης  τουλάχιστον  χιλίων  (1.000)  Μονάδων
Ισοδύναμου Πληθυσμού, σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Δήμοι,
Δ.Ε.Υ.Α.,  κλπ.),  ή  Ιδιωτικού  τομέα,  πραγματικής  δυναμικότητας  (και  όχι
μελλοντικής  κατόπιν  αναβαθμίσεων)  εξυπηρέτησης  τουλάχιστον  εννέα
χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι (9.126) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού (Μ.Ι.Π.),
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 6 της ΚΥΑ 5673/1997 ΦΕΚ 192Β). 
Η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται τόσο από τον
ίδιο  τον  διαγωνιζόμενο  όσο  και  τουλάχιστον  από  έναν  εκ  των
συνεργαζόμενων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού
προσώπου  ή  του  ΧΗΜΙΚΟΥ  ΠΕ.  Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας,  η
ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από
ένα μέλος της.
Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω εμπειρίες αφορούν συμβάσεις συντήρησης
και  λειτουργίας  ΕΕΛ  και  όχι  δοκιμαστική  περίοδο  λειτουργίας  ΕΕΛ
κατόπιν συμβάσεως κατασκευής έργου.

6.10 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει σε ισχύ : 
 πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση ποιότητας 

 πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο, για την ασφάλεια και την 
υγιεινή στην εργασία και 

 πιστοποιητικό ISO 14001:2004, ή ισοδύναμο, για την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

που  έχουν  εκδοθεί  από  πιστοποιημένο  οργανισμό  με  αναφορά  στην
Λειτουργία  ή  επίβλεψη  Λειτουργίας  και  Συντήρησης  Εγκαταστάσεων
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Επεξεργασίας  Υγρών  Αποβλήτων.  Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας,  η
ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από
ένα μέλος της. 

6.11 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Η οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα, σύμφωνα
με το άρθρο 45 παρ. 1 του Π.Δ. 59/2007 και το άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007, 
αποδεικνύεται ως εξής: 
α) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει, κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις,
να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 300.000,00 €, που 
αντιστοιχούν στο ετήσιο ενδεικτικό κόστος παροχής των υπηρεσιών. 
β) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας: 
• κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις >1

Ο  δείκτης  βιωσιμότητας  προκύπτει  από  τον  τελευταίο  δημοσιευμένο
ισολογισμό της επιχείρησης ή αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από
δήλωση ορκωτού λογιστή. 
γ) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει επαρκή πιστοληπτική (δανειοληπτική)
ικανότητα.  Ως  επαρκής  θεωρείται  πιστοληπτική  (δανειοληπτική)  ικανότητα
ύψους τουλάχιστον 100.000 €. 
Για την απόδειξη της ανωτέρω ζητούμενης οικονομικής / χρηματοοικονομικής
επάρκειας, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κατ' ελάχιστον τα εξής:
α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, που έχουν δημοσιευθεί, για τις
τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή
τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία
του κράτους ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού,
τότε  θα  πρέπει  να  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  κύκλο  εργασιών
συνοδευόμενη  από  τις  αντίστοιχες  φορολογικές  δηλώσεις  καθώς  και  από
δήλωση ορκωτού λογιστή για την τήρηση του δείκτη βιωσιμότητας. 
β) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3)
τελευταίες  οικονομικές  χρήσεις,  σε  συνάρτηση  προς  την  ημερομηνία
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του. 
γ)  Κατάλληλες  Τραπεζικές  Βεβαιώσεις  (τελευταίου  τριμήνου)  οι  οποίες  θα
βεβαιώνουν την πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα του διαγωνιζόμενου
ύψους τουλάχιστον 100.000 €. 
Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  αναφορικά  με  τις  περιπτώσεις  του  παρόντος
άρθρου οι  εν λόγω απαιτήσεις αρκεί  να ικανοποιούνται  αθροιστικά από τα
μέλη της Κοινοπραξίας. 
Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  θα  πρέπει  ένα  τουλάχιστον  μέλος  της  να
καλύπτει την τεχνική ικανότητα / εμπειρία και ένα τουλάχιστον μέλος της να
καλύπτει την οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια.
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6.12  Βεβαίωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία  της  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  ότι  ο
Διαγωνιζόμενος  ή  εκπρόσωπος  του  έχει  επισκεφτεί  και  έχει  εξετάσει  τις
εγκαταστάσεις, ώστε να αποκτήσει πλήρη γνώση των συνθηκών τους. 

Άρθρο 7ο
Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, δηλώσεις, έγγραφα/

Διευκρινίσεις υποβολής ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,
εγκαίρως και  προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  δικαιολογητικά,  σε
μορφή αρχείου  .pdf  σύμφωνα με  το  ν.  4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  και  το
άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι: 
I. δικαιούται να συμμετέχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 

II. πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του άρθρου 6 και 

III.  διαθέτει  την  απαιτούμενη  ειδική  τεχνική  επαγγελματική  ικανότητα  του
άρθρου 6 

υποβάλλοντας για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο διαγωνιζόμενο,
φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο)  ή  για  κάθε  μέλος  του  (εφόσον  πρόκειται  για
διαγωνιζόμενη κοινοπραξία), τα αποδεικτικά. 
Τα ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη Πιστοποιητικά – Δικαιολογητικά -
Δηλώσεις  κ.λ.π  υποβάλλονται  -  επί  ποινή  αποκλεισμού  -  σύμφωνα με  τα
παρακάτω: 
7.1/.  Ως Υπεύθυνη δήλωση νοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8
του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  75Α΄),  όπως  εκάστοτε  ισχύει  ή  σε  περίπτωση
αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα
με τις  διατάξεις  της χώρας προέλευσης του το  οποίο θα συνοδεύεται  από
επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του
Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση Νομικού προσώπου
η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται  από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση
προσκομίζεται  επικυρωμένο  το  οικείο  εξουσιοδοτικό  έγγραφο  ή  ευκρινές
φωτοαντίγραφο αυτού εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο
ή από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του Άρθρου 1 του
Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α.) 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από όλα τα
μέλη  τους  ή  από  τον  κοινό  εκπρόσωπό  τους  (σε  αυτή  την  περίπτωση
προσκομίζεται  επικυρωμένο  το  οικείο  εξουσιοδοτικό  έγγραφο  ή  ευκρινές
φωτοαντίγραφο αυτού εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο
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ή από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του Άρθρου 1 του
Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α). 
Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως
τέτοιες,  δύναται  να  φέρουν ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων τριάντα  (30)
ημερολογιακών ημερών προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των
προσφορών και  θα  υπογράφονται  ψηφιακά από τους  έχοντες  υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  όπου  ζητείται  ή  αναφέρεται  «έγγραφη
δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο
κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. 
7.2/.  Πιστοποιητικά  δημόσιων  αλλοδαπών  αρχών  ή  δικαιολογητικά
δημόσιων  αλλοδαπών  αρχών  και  δημόσια  έγγραφα  που  εκδίδονται  σε
κράτος  εκτός  Ελλάδας  γίνονται  δεκτά,  εφόσον  υποβληθούν  νομίμως
επικυρωμένα είτε  από το  Ελληνικό  Προξενείο  της  χώρας  προέλευσης  του
εγγράφου, είτε από το Προξενείο της χώρας προέλευσης του εγγράφου στην
Ελλάδα,  είτε  με  την  επίθεση  της  σφραγίδας  “Apostile”  σύμφωνα  με  την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε
να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει  η  επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα. 
Ιδιωτικά αλλοδαπά έγγραφα  γίνονται δεκτά είτε πρωτότυπα, είτε σε απλά
ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  αυτών  εφόσον  τα  έγγραφα  αυτά
προηγουμένως έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (Άρθρο 1 Ν.4250/2014 ΦΕΚ
74΄Α),  συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,
είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του
Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει  η  επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα. 
Ειδικότερα για τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις τεχνικής ικανότητας/εμπειρίας
των  διαγωνιζόμενων  και  των  μηχανικών  τους  γίνονται  αποδεκτά  απλά
αντίγραφα, και  σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις  τεχνικής
ικανότητας/εμπειρίας έχουν εκδοθεί σε κράτος εκτός Ελλάδος γίνονται δεκτά
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί
Δικηγόρων. 
7.3/.  Εάν  σε  κάποια  χώρα  (συμπεριλαμβανομένου  και  της  Ελλάδας)
βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα
παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω
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αναφερόμενες  περιπτώσεις  του  παρόντος  άρθρου  ή  δεν  τηρούνται  στην
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των
πιστοποιητικών  αυτών,  αυτά  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  Ένορκη
Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση
που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη
Δήλωση. Στην κατά τα άνω Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία
επισυνάπτεται  στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής
χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος
θα  αναφέρει  αναλυτικά  τα  πιστοποιητικά  τα  οποία  δεν  εκδίδονται  ή  δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη
βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την
πηγή,  την  πληρότητα  και  το  περιεχόμενο  των  επιμέρους  δικαιολογητικών.
Όπου  απαιτείται  Υπεύθυνη  Δήλωση  νοείται  δήλωση  κατά  την  παρ.  4  του
άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  75Α΄),  όπως  εκάστοτε  ισχύει  και
υποβάλλεται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παραγρ. 7.1. 
7.4/.  Έγγραφα,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  δηλώσεις  κλπ  τα  οποία  έχουν
εκδοθεί  από  Δημόσιο,  ΝΠΔΔ,  ΝΠΙΔ  που  ανήκουν  στο  Κράτος  ή
επιχορηγούνται  τακτικώς σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις  από κρατικούς
πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, Δικαστήρια
όλων των βαθμών, Δημόσιες Επιχειρήσεις και οργανισμούς του άρθρου 1 του
Ν.  3429/2005,  ΟΤΑ  καθώς  Νομικά  Πρόσωπα  και  Επιχειρήσεις  ΟΤΑ,
υποβάλλονται  από  τους  διαγωνιζόμενους  και  σε  απλά  ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα αυτών (Άρθρο 1 του Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α). 
7.5/.  Ιδιωτικά  έγγραφα  (πλην  των  αλλοδαπών  ιδιωτικών  εγγράφων)
υποβάλλονται  από  τους  διαγωνιζόμενους  και  σε  απλά,  ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον  τα  έγγραφα αυτά  έχουν επικυρωθεί  αρχικά
από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
αναφέρονται στο προηγ εδαφ 7.4 (Άρθρο 1 του Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α).

Άρθρο 8ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

8.1/.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  στην Ελληνική
Γλώσσα  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  γλώσσα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Πιστοποιητικά  δημόσιων  αλλοδαπών  αρχών  ή  δικαιολογητικά  δημόσιων
αλλοδαπών  αρχών  και  δημόσια  έγγραφα  καθώς  και  ιδιωτικά  αλλοδαπά
έγγραφα γίνονται δεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο Άρθρο
παραγρ. 7.2/. 
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε
αυστηρά  τεχνικός  όρος  για  τον  οποίο  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη  δόκιμη
μετάφραση  στην  ελληνική,  μπορεί  να  είναι  στην  ελληνική  ή  στην  αγγλική
γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να
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ζητήσει  από  τους  προσφέροντες  την  μετάφραση  οποιουδήποτε  στοιχείου
κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 
Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί  κατά τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  συντάσσονται  στην
ελληνική γλώσσα. 
8.2/. Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα
οποιουδήποτε  κειμένου  συμμετέχοντος  ή/και  αναδόχου  ή  άλλου  που  θα
χρησιμοποιήσει  συμμετέχων  ή/και  ανάδοχος  στο  πλαίσιο  του  παρόντος
διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική
γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου
και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα
ή/και τον ανάδοχο.

Άρθρο 9ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /Περιεχόμενο επιμέρους

φακέλων
Η μη  τήρηση οποιουδήποτε  από τους  όρους  του  άρθρου  αυτού,  επιφέρει
ποινή αποκλεισμού. 
9.1/. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

9.2/.  Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική
προσφορά» 
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και  όλα τα απαιτούμενα
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Όπως αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 της παρούσας. 
Τεχνική προσφορά 
Η «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 12.3, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση
και αρίθμηση των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραμμένα από τον/τους
νόμιμο/ους  Εκπρόσωπο/ους  του  διαγωνιζόμενου  σε  κάθε  φύλλο.
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 
Α. Τεχνική έκθεση που θα περιέχει: 
α)  τη  συνοπτική  περιγραφή  των  εγκαταστάσεων των  οποίων  η  λειτουργία
αποτελεί  συμβατικό  αντικείμενο  της  παρούσας  ώστε  να  αποδεικνύεται  η
γνώση του συμβατικού αντικειμένου από το διαγωνιζόμενο. 
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(β)  περιγραφή  των  διαδικασιών  δειγματοληψίας  και  του  προγράμματος
εργαστηριακών  ελέγχων  της  ποιότητας  εισόδου  και  εκροής  των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

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

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

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

Β.  Καταγραφή  –  αναφορά  ιδιαιτεροτήτων,  βλαβών  και  προβλημάτων  στις
υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των ΕΕΛ και προτάσεις για
την αναβάθμιση – βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
Γ. Οργανόγραμμα στο οποίο θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα των μελών της
ομάδας. Στο οργανόγραμμα θα ορίζεται και ο υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης
της  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  ΕΕΛ του  διαγωνισμού,  ο  οποίος  θα
πρέπει να διαθέτει πτυχίο Μηχανικού ΠΕ των ζητούμενων από την παρούσα
μελέτη ειδικοτήτων. 
Δ.  Πρόγραμμα  διαχείρισης  συντήρησης,  προληπτικής  και  επιδιορθωτικής
συντήρησης,  σύμφωνα με  τις  απαιτήσεις  των Τεχνικών Προδιαγραφών και
των  κατασκευαστών  του  εξοπλισμού,  για  κάθε  βασική  μονάδα  του
εξοπλισμού,  συνοδευόμενο από σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών
και  χρονοδιάγραμμα  βασικών  ελέγχων  και  εργασιών  λειτουργίας  και
συντήρησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, τύπου Gantt. Το εν λόγω
χρονοδιάγραμμα θα αναφέρεται  επί  ποινή αποκλεισμού στον συγκεκριμένο
εξοπλισμό των μονάδων και όχι γενικά σε αντλίες, φυσητήρες, κ.λ.π.. 
Ε.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζόμενου  όπως ισχύει
στην οποία θα αναγράφονται  τα στοιχεία του διαγωνισμού ,και θα περιέχει
πληροφορίες αναφορικά με : 
i) Τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση και τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις . 
ii) Την δέσμευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας για την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος. 
iii)  Την  δέσμευση  ισχύος  της  υποβαλλόμενης  προσφοράς  για  διάστημα
τουλάχιστον  4  μηνών  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του

διαγωνισμού από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
ΣΤ. Δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον προσδιορισμό του τρόπου παροχής
από  μέρους  του  της  προσφερόμενης  υπηρεσίας,  με  αναφορά  στις
απαιτούμενες  για  την  υλοποίησή  του  αδειοδοτήσεις  (  άδεια  συλλογής  &
μεταφοράς , άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ,
ή ΠΠΔ των εγκαταστάσεων ,  ή και  των χώρων αξιοποίησης κ.λπ. )  για το
σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται  στην προσφορά του
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διαγωνιζόμενου. Επίσης στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται η δυνατότητα
υποδοχής του χώρου αξιοποίησης και ο ρυθμός με τον οποίο ο Π.Υ. μπορεί να
απομακρύνει την ιλύ σε ημερήσια βάση. 

Ζ. Συμφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με όλες τις επιχειρήσεις ,
στις εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς αξιοποίηση η ιλύς και τις
οποίες ο διαγωνιζόμενος περιλαμβάνει στη Δήλωσή του σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος  δεν  διαθέτει  ο  ίδιος  τις  απαιτούμενες  εγκαταστάσεις.  Στα
συμφωνητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ποσότητες ιλύος για τις οποίες
ο  διαγωνιζόμενος  θα  συνεργασθεί  με  τις  επιχειρήσεις  που  δηλώνει  ως
ανωτέρω και  οι  οποίες  ποσότητες  αθροιστικά  (  συμπεριλαμβανομένων και
ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν εγκαταστάσεις του διαγωνιζόμενου ) θα
καλύπτουν  το  σύνολο  της  ποσότητας  της  ιλύος  που  περιλαμβάνεται  στην
Διακήρυξη  και  στην  προσφορά  του  διαγωνιζόμενου.  Παράλληλα,  στα
παραπάνω  συμφωνητικά  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  ρητώς  το  χρονικό
διάστημα που καλύπτει το συμφωνητικό συνεργασίας , το οποίο οφείλεται να
είναι , κατ’ ελάχιστο , ίσο με την διάρκεια της σύμβασης του έργου 

Οι  διαγωνιζόμενοι  που δεν διαθέτουν τις  απαραίτητες  άδειες  συλλογής και
μεταφοράς για την μεταφορά της ιλύος και την διάθεσή της στον τελικό χώρο
διάθεσης  ,  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στον  διαγωνισμό  προσκομίζοντας
άδειες συλλογής και μεταφοράς με κωδικό ΕΚΑ 190805 ( στις απαιτούμενες
περιφέρειες ) συνεργαζόμενης εταιρίας, με την προϋπόθεση να προσκομίσουν
σχετικό έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας με την εν λόγω εταιρία.

 Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος
άρθρου υπογράφονται  ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

 Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχειά  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από
τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .  pdf   και
προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από  αυτούς  εντός    τριών  (3)
εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των
ΦΕΚ. Διευκρινίζεται  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  να
προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας εντός της
ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα
αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά),  είναι  τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους
ιδίους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως
τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι:  η  εγγύηση  συμμετοχής  και  τα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

 Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στον διαγωνισμό θα πρέπει  να
είναι  πρωτότυπα  ή  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων
εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
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διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-03-2014 (πλην της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπο)

 Κάθε  έλλειψη  δικαιολογητικών  που  θα  διαπιστωθεί  μετά  από  το
άνοιγμα  της  προσφοράς  εκάστου  Υποψηφίου  Αναδόχου,  θα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  του  διαγωνιζομένου
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  μεταξύ  των  στοιχείων  της  τεχνικής
προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά υπάρχουν
στοιχεία τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα, και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, απαιτείται,
επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομιστούν  στην  Αρμόδια  Υπηρεσία
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα στοιχεία). 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,  σε μορφή
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

9.3/. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά
υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  έχουν  υπολογιστεί  και  να
συμπεριλαμβάνονται: 
Όλες  τις  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  παροχή  της
δημοπρατούμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των
υπολοίπων  τευχών  της  μελέτης,  πλην  των  δαπανών  που  βαρύνουν  τον
εργοδότη  και  οι  οποίες  είναι:  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  νερού,  δαπάνες
προκαλούμενες  από  απρόβλεπτα  γεγονότα,  θεομηνίες,  αστοχία  υλικών,
εσφαλμένο  σχεδιασμό  κ.λ.π.,  δαπάνες  αντικατάστασης  εξοπλισμού  ή
στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν οφείλονται σε πλημμέλεια
του αναδόχου και δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού. 

 τις δαπάνες για την επί τόπου παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων, oι
δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  αποζημιώσεων  για
εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως
υπέρ  ΙΚΑ,  ΤΣΜΕΔΕ  κ.λ.π.,  δώρων  εορτών,  επιδόματος  αδείας,
αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου
και  μη  προσωπικού  γραφείων,  μηχανημάτων,  συνεργείων  κ.λ.π.,  οι
οποίες  δαπάνες  αφορούν  την  εκτέλεση  όλων  των  κυρίων  και
βοηθητικών  εργασιών  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 τις δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού. 

 τη δαπάνη για τις καθημερινές εργασίες στις εγκαταστάσεις. 

 τη  δαπάνη  για  την  τήρηση  πλήρων  στατιστικών  στοιχείων  από  τον
ανάδοχο,  ημερολόγιου  λειτουργίας  και  σύνταξη  εκθέσεων  και
αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την υπηρεσία. 

 Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και
Ιατρικής  περιθάλψεως  για  το  εργαζόμενο  προσωπικό  που
απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 

 Η δαπάνη  για  την  ασφάλιση ή  αποζημίωση έναντι  ατυχημάτων του
αναδόχου ή του προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 

 Τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού,
όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων
μαζί με τις επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα επιβληθούν αναδρομικά, θα
βαρύνουν όλες τον ανάδοχο. Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τη
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς και
θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της προσφοράς. 

Στην τιμή προσφοράς πρέπει  να συμπεριλαμβάνεται  κράτηση 0,10% υπέρ
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (άρθρο  4§3  Ν.  4013  /
2011), τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλης προβλεπόμενης από
το  νόμο  κράτησης  προκύψει  εκτός  του  Φ.Π.Α.  ο  οποίος  βαρύνει  την
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 
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Κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. 
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά για
την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του παρόντος Διαγωνισμού, η
οποία θα αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των
υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Επιπλέον ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού
να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και ΨΗΦΙΑΚΑ υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας
Διακήρυξης.
Κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  τιμή  σε  κάθε  ένα  από  τα
ζητούμενα πεδία του «ΕΝΤΥΠΟΥ». Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τιμή
έστω και σε ένα από τα ζητούμενα πεδία απορρίπτεται. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι εκφρασμένη σε ευρώ. 
Δεν  γίνονται  δεκτές  προσφορές  μεγαλύτερες  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού : 
-στο «ΣΥΝΟΛΟ Α+Β», στο «ΣΥΝΟΛΟ Α», στο «ΣΥΝΟΛΟ Β» αλλά και στις
επιμέρους ενδεικτικές τιμές στον προϋπολογισμό των ωρών ανά ειδικότητα
και  εργασία  που  ορίζονται  στην  μελέτη  στην  ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Β»
(όπως  αναλυτικά  παρατίθενται  στο  ΤΕΥΧΟΣ  4  «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»). 
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της
προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα στοιχεία του
φακέλου οικονομικής προσφοράς ή να τα τροποποιήσουν.  Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.4/. Σειρά εγγράφων – Παραπομπές - Διορθώσεις 
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε
ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
Προσφορά  η  οποία,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,
περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια
της αξιολόγησης. 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Δεν  επιτρέπονται  ασαφείς  απαντήσεις  της  μορφής  «ελήφθη  υπόψη»,
«συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» κλπ. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί
ως απαράδεκτη όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
9.5/. Διευκρινίσεις 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. Τυχόν διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν
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ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από
έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 
Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από  την
αναθέτουσα  αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους
συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί
υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες
ή  διευκρινίσεις  μέσα  σε  τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  από την  επόμενη  της
ημερομηνίας  που θα τους ζητηθούν.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται  να
αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο
αίτημα  να  παράσχουν  διευκρινίσεις  επί  των  υποβληθέντων  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  συμμετοχής  ή  σχετικά  με  την  εκπλήρωση  των  τεχνικών
προδιαγραφών των προσφορών τους. 
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς.
Δηλαδή οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν να  διευκρινίσουν έγγραφα και  στοιχεία
που  έχουν ήδη  υποβληθεί  με  την  προσφορά τους,  αλλά δεν  μπορούν να
υποβάλλουν  έγγραφα  που  θα  έπρεπε  να  είχαν  εξ  αρχής  υποβληθεί.  Σαν
«διευκρίνιση»  νοείται  η  χορήγηση  λεπτομερειών  και  αποσαφηνίσεων,  που
επιτρέπουν  την  περιγραφή  ή  τον  καθορισμό  με  μεγαλύτερη  ευκρίνεια  και
ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως
από  τους  συμμετέχοντες  οποτεδήποτε  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Άρθρο 10ο

Εγγυήσεις
Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να
καταθέσουν  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  η  οποία  ορίζεται  σε
ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  επί  του  ποσού  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  δηλαδή  ανέρχεται  στο  ποσό  των
7.696,00€. 
Επίσης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  να
προσκομίσει ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ, η οποία ορίζεται σε ποσοστό
πέντε  τοις  εκατό  (5%)  επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  να  υπολογίζεται  ο
Φ.Π.Α. 
Σε  περιπτώσεις  Κοινοπραξιών,  όταν  κατατίθενται  εγγυητικές  επιστολές
συμμετοχής από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας, το άθροισμα των εγγυητικών
αυτών επιστολών θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα
μέλη της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε
μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων
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των  μελών  της  κοινοπραξίας  και  να  περιλαμβάνει  τον  όρο  ότι  η  εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Κοινοπραξίας. 
Ειδικότερα οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)
που  έχουν  υπογράψει  ευρωπαϊκές  συμφωνίες  ή  Συμφωνία  Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το
νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών,
αυτό  το  δικαίωμα.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι
διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται  από επίσημη μετάφραση. Οι
εγγυήσεις μπορούν επίσης να εκδίδονται  από το Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
α) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων για
το  σύνολο  ορίζεται  σε  ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  επί  του  ποσού  του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή ανέρχεται  στο ποσό
των 7.696,00€. 
β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης.  Οι  εγγυήσεις  των  λοιπών  προμηθευτών  που
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της
προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης

2. Τον εκδότη. 

3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
8.  'Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9.  'Ότι  το  ποσόν της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεση  της  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  που
διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από  μέρους  του  εκδότη  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση. 
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10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει
ισχύ  τουλάχιστον  επί  ένα  μήνα  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί
τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης. 
δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω,
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον παρόντα
διαγωνισμό  ορίζεται  σε  τουλάχιστον  πέντε  (5)  μήνες  από  την
ημερομηνία του διαγωνισμού 
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται  πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης και ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής
αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Επιχείρηση προς τον οποίο απευθύνεται. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προς εκτέλεση υπηρεσία . 
8.  Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. που έχει
συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από της απλής έγγραφης
ειδοποίησης. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
11.  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το  συμβατικό  πλέον  δύο  (2)
μήνες. 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος  της  εγγύησης,  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  που
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διενεργεί  το  διαγωνισμό.  Το  σχετικό  αίτημα πρέπει  να  γίνει  πριν  από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
γ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του έργου και ύστερα από ην εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλόμενους. 
δ) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται
σε δύο επί πλέον μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης. 

Άρθρο 11ο
Χρόνος ισχύος προσφορών

11.1/. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή
αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση για οποιαδήποτε αιτία, για
χρονικό  διάστημα  εκατόν είκοσι  (120)  ημερολογιακών ημερών  από την
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  ως  άνω  προβλεπόμενου,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 
11.2/.  Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί  εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και
κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν
προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών και οι διαγωνιζόμενοι
αποδεχτούν  την  αιτούμενη  παράταση,  οφείλουν  να  ανανεώσουν  και  τις
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν
παράταση. 

Άρθρο 12ο
Τρόπος Διενέργειας του διαγωνισμού

12.1/. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα
10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο
των  ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των
λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο
διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των
προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική
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αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες
των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που
αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν. 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν
καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ.
απεργία των υπαλλήλων),  αναβάλλεται  για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά
από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο
Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια
ώρα. 

12.2/. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του
Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των
οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της
Διακήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης
αποδοχής  ή  απόρριψης  των  προσφορών  των  Υποψηφίων.  Το  ανωτέρω
πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για
έγκριση  στο  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..  Η  σχετική  απόφαση  κοινοποιείται  σε  όλους
Υποψηφίους. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των
οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των
(υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»,  την
ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς». 
Κατά  την  ανωτέρω  ημερομηνία  και  ώρα  η  αρμόδια  Επιτροπή,  μέσω  των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
αποσφραγίζει  τους  ηλεκτρονικούς  (υπο)φακέλους  «Οικονομική  Προσφορά»
και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει  σχετικό  πρακτικό,  το  οποίο  περιλαμβάνει  συγκριτικό  πίνακα
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα
σειρά. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού
προς έγκριση στο Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους
Υποψηφίους. 

12.3/. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – Προσδιορισμός Αναδόχου 
Για  να  προσδιοριστεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά,  θα  αξιολογηθούν  οι  Τεχνικές  και  Οικονομικές  Προσφορές  των
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Διαγωνιζομένων  που  δεν  αποκλείστηκαν  στο  στάδιο  ελέγχου  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια. 

Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 
Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  θα  προβεί  στην  αξιολόγηση  των  Τεχνικών
Προσφορών των διαγωνιζόμενων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και  τους
κατά  περίπτωση  συντελεστές  βαρύτητας  για  το  κάθε  κριτήριο,  όπως
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων αξιολόγησης
Περιγραφή κριτηρίου Βάρος (βi)

1.Πληρότητα και αρτιότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς 20%
2.Δυνατότητα για την άμεση αντιμετώπιση των συμβατικών 

υποχρεώσεων, όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση των 
πραγματικών συνθηκών του έργου (κατά την τεχνική έκθεση) 10%

3.Αποδεικνυόμενη δυνατότητα με βάση σχετικά στοιχεία, για την 
άμεση και αποτελεσματική συντήρηση και επισκευή των 
εγκαταστάσεων 20%

4.Πληρότητα προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου 
λειτουργίας, του προγράμματος συντηρήσεων 10%

5.Πληρότητα και καταλληλότητα του προβλεπόμενου 
προσωπικού από το εδάφιο (4) του άρθρου 6.9 20%

6.Συνοχή του προβλεπόμενου προσωπικού από το εδάφιο (4) 
του άρθρου 6.9, όπως προκύπτει από προγενέστερη 
συνεργασία 20%

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100%
Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Uτi (i είναι το κριτήριο Β1, Β2, Β3,
Β4, Β5, Β6), που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές
που  θα  λάβουν,  σε  κάποιο  από  τα  κριτήρια,  βαθμό  κάτω  του  60,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
Ο  συνολικός  βαθμός  της  τεχνικής  αξιολόγησης  κάθε  διαγωνιζόμενου
υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 
ΣΒτ = Σ (Uτi x βi) όπου : 
ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 
Uτi = ο βαθμός του κριτηρίου i και 
βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i. 
Οι  τεχνικές  προσφορές  θεωρούνται  παραδεκτές  εφόσον  η  συνολική
βαθμολογία τους υπερβαίνει τις 70 μονάδες, δηλ. ΣΒτ >70. 
Προσδιορισμός  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς 
Η σταθμισμένη (γενική) βαθμολογία ΓΒ κάθε προσφοράς προκύπτει από το 
άθροισμα: ΓΒ = (Βτ * ΣΒτ) + (Βο * Uτο) 
όπου: 
ΓΒ= ο γενικός βαθμός του διαγωνιζόμενου, 
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Βτ = η βαρύτητα της τεχνικής προσφοράς ίσος με 75% 
ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
Βο = η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς ίσος με 25% και 
Uτο = το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασμένο σε αριθμό από 1 έως 100 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά
που  θα  συγκεντρώσει  το  μέγιστο  γενικό  βαθμό  ΓΒ.  Σε  περίπτωση
προσφορών με τον ίδιο γενικό βαθμό ΓΒ προσωρινός Ανάδοχος ορίζεται ο
έχων το μέγιστο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς ΣΒτ. 
Σημειώνεται ότι όλοι οι αριθμοί θα έχουν ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

Άρθρο 13ο

Ενστάσεις
Οι  διαγωνιζόμενοι  δύνανται  να  υποβάλλουν  ένσταση  για  τους  παρακάτω
λόγους και τη διαδικασία που περιγράφεται: 
13.1/. Είδη ενστάσεων 
Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση : 
α. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 
β.  κατά  της  νομιμότητας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ή  της  συμμετοχής
προσφέροντος στο διαγωνισμό 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΠΔ 28/80 μέσω του
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών και ενημερώνει τους
χρήστες  -  οικονομικούς  φορείς  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφυγής/ένστασής τους. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από
τους προαναφερόμενους,  προ της υπογραφής της σύμβασης,  δεν γίνονται
δεκτές. 

Άρθρο 14ο

Ανακήρυξη Αναδόχου
Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός  που  θα  συγκεντρώσει  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  (η  προσφορά  που  θα
συγκεντρώσει το μέγιστο γενικό βαθμό ΓΒ). Σε περίπτωση προσφορών με τον
ίδιο  γενικό  βαθμό  ΓΒ  προσωρινός  Ανάδοχος  ορίζεται  ο  έχων  το  μέγιστο
συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς ΣΒτ. 
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Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς
συμμετέχοντες. 
Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.,  μετά  από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Αν ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε
λόγο, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης
(ΠΔ 28/1080 άρθρο 24 παρ .3). 
Η απόφαση του Δ.  Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.  Ελασσόνας για την κατακύρωση ή την
ενδεχόμενη  ακύρωση  του  διαγωνισμού  γνωστοποιείται  σε  όλους  όσους
υπέβαλαν προσφορά. 
Ο διαγωνισμός  ολοκληρώνεται  με  την  έκδοση της  σχετικής  απόφασης της
Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού. 
Η  Προϊσταμένη  Αρχή  δικαιούται,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της,  να
ανακαλέσει  την  Διακήρυξη  και  να  ακυρώσει  το  αποτέλεσμα  πριν  την
κατακύρωση. 
Εάν η οικονομική προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου φαίνεται ασυνήθιστα
χαμηλή  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η  Προϊσταμένη  Αρχή
(σύμφωνα και με το άρθρο 57 της Οδηγίας του 2004/17/ΕΚ) με τη σύμφωνη
γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  καλεί  τον  επιλεγέντα  Ανάδοχο  να
υποβάλλει διευκρινίσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αφορούν: 
α) Στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών. 
β) Στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών που προτείνει. 
γ) Στην πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων. 
δ) Στην τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας, των συνθηκών
εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής, των αμοιβών των
εργαζομένων και την ασφάλιση αυτών όπως ισχύουν με την κείμενη Ελληνική
νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 
Ο αναθέτων φορέας και η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει σε συνεννόηση με
τον  προσφέροντα  τη  σύνθεση  της  προσφοράς  βάσει  των  υποβληθέντων
δικαιολογητικών,  ελέγχει  δηλ.  εάν  αιτιολογείται  η  ασυνήθιστα  χαμηλή
προσφορά. 
Η Προϊσταμένη Αρχή με απόφασή της δύναται να αποκλείσει τον επιλεγέντα
Ανάδοχο εάν δεν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά και
η  σύμβαση  ανατίθεται  στον  επόμενο  κατά  σειρά  υποψήφιο  υπό  τις  ίδιες
προϋποθέσεις.

Άρθρο 15ο

Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές
Δεν επιτρέπεται  η  επίδοση εναλλακτικών προσφορών.  Αντιπροσφορές  δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

Άρθρο 16ο
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Υπογραφή Σύμβασης
Στον  προσωρινό  Ανάδοχο  που  έγινε  η  κατακύρωση,  αποστέλλεται
ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 28/1980 με την οποία καλείται
να προσέλθει εντός 10 ημερών -και όχι σε λιγότερο από πέντε (5) ημέρες-, για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας: 
1.  Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ύψους  5%  της
συμβατικής αξίας της υπηρεσίας χωρίς το Φ.Π.Α με ημερομηνία λήξης δύο
επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου. 
2. Φορολογική ενημερότητα. και 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

Σε  περίπτωση κατακύρωσης του  δημοπρατούμενου έργου σε  Κοινοπραξία
επαγγελματιών  είναι  αναγκαίο  για  την  υλοποίηση  της  σύμβασης,  να
αποκτήσουν τη νομική μορφή, που προβλέπεται  από τις κείμενες διατάξεις
του  κράτους  μέλους  της  ΕΕ,  όπου  βρίσκεται  η  εγκατάστασή  τους.  Για  το
σκοπό αυτό κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να υποβληθεί από την
ανάδοχο Κοινοπραξία συστατική πράξη, από την οποία να προκύπτει ότι έχει
αποκτήσει νομική προσωπικότητα με τη νομική μορφή, που προβλέπεται στη
χώρα εγκατάστασής της. 
Η σύμβαση συντάσσεται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. με βάση όρους της διακήρυξης,
των  συμβατικών  στοιχείων  που  τη  συνοδεύουν  και  την  προσφορά  του
Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ.28/1980 και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Για την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. υπογράφει ο Πρόεδρος του ΔΣ. 
Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω
στοιχεία. 
Εάν  ο  ανάδοχος,  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση,  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει  την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  ύστερα  από
γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  που
προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  και  καλείται  ο  επόμενος
μειοδότης για την ανάθεση της υπηρεσίας. 
Ισχύς  σύμβασης  :  Διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δεκαέξι  (16)
μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης έξι  (6)  μηνών. Η
σύμβαση  δύναται  δε  να  παραταθεί  μέχρι  εξαντλήσεως  του  συμβατικού
οικονομικού αντικειμένου, για τις ίδιες υπηρεσίες και με τους ίδιους ακριβώς
όρους της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος χωρίς
την δυνατότητα προσαυξήσεων. 
Η  αναφερόμενη  παράταση  χρόνου  ισχύος  της  σύμβασης  δύναται  να
πραγματοποιηθεί  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  και  των  δύο  μερών  και
αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Για  την  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  η  εν  λόγω παράταση δύναται  να  υπογραφεί  από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ., κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο
και σχετικής εισήγησης του αρμόδιου οργάνου. 
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ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52
28.2.2013) «Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων Ο.Τ.Α.»  … Για τις συμβάσεις
προμήθειας  αγαθών,  εκτέλεσης  έργων  και  παροχής  υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων, που συνάπτουν οι
Ο.Τ.Α.  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  χωρίς
φόρο  προστιθέμενης  αξίας  (Φ.Π.Α.),  ποσού  άνω  των  διακοσίων  χιλιάδων
ευρώ,  διενεργείται  υποχρεωτικά  προληπτικός  έλεγχος  νομιμότητας  αυτών,
πριν από τη σύναψη τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους …., η υπογραφή
της  σχετικής  σύμβασης,  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  τα  αποτελέσματα  του
προσυμβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 17ο

Τόπος εκτέλεσης εργασιών
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις ανατεθείσες εργασίες στις ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. που
αναφέρονται στα τεύχη της παρούσας μελέτης. 

Άρθρο 18ο

Πλημμελείς εργασίες
Ο Ανάδοχος φέρει  αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία συμβεί
εντός των ΕΕΛ, ενώ επίσης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημία  προξενήσει  σε  τρίτους  από  υπαιτιότητά  του  εξαιτίας  πλημμελούς
εργασίας. 
Είναι  δε  υποχρεωμένος  να  αποκαθιστά  άμεσα  οποιαδήποτε  ζημιές  που
προκαλούνται εξαιτίας πλημμελούς εργασιών, σε αντίθετη δε περίπτωση, η
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας θα αποκαθιστά αυτές για λογαριασμό και εις βάρος του
Αναδόχου. 

Άρθρο 19ο

Πληρωμή - Κρατήσεις
1.  Η  πληρωμή  των  εργασιών  θα  γίνεται  μετά  τον  ποιοτικό  έλεγχο  της
λειτουργίας των ΕΕΛ κάθε μήνα μετά από την υπογραφή του πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
2.  Κατά  την  πληρωμή  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  καταθέσει  στη  Δ.Ε.Υ.Α.
Ελασσόνας  τα  σχετικά  τιμολόγια  και  τα  πιστοποιητικά  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4§3 Ν. 4013 /  2011), τυχόν κρατήσεις υπέρ
τρίτων ως και κάθε άλλης προβλεπόμενης από το νόμο κράτησης προκύψει
εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 

Άρθρο 20o
Δημοσιότητα
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Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται
μόνο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  διαδικτύου  στη  διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr.  Αντίγραφο  της  παρούσας  διακήρυξης  θα
τοιχοκολληθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί 

 στο Τ.Δ.Δ.Σ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 
 στον  Ελληνικό  τύπο  :  Σε  μία  εφημερίδα  δημοπρασιών  περιοχής

Πρωτευούσης,  σε  μία  ημερήσια  τοπική  εφημερίδα   και  σε  μία
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 Στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) :
www.deyael.gr 
Τέλος, η περίληψη της διακήρυξης , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  και  έλαβε  αριθμό
ΑΔΑ:7ΞΩΨΟΡΣΠ-8ΣΨ,  καθώς  και  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 
Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  περίληψης  της  διακήρυξης  καθώς  και  τυχόν
επαναλήψεων του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο [ν. 3801/09]. 

Άρθρο 21ο

Επίλυση Διαφορών
Οι  διαφορές  που  ενδεχόμενα  να  ανακύψουν  μετά  την  υπογραφή  της
σύμβασης  υπάγονται  στα  καθ'  ύλη  αρμόδια  δικαστήρια  της  Λάρισας  και
επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
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