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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν)
ΛΑΤΟΥΣ 8
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
2841091218 2841091217
2841 91216
deyaan.ty@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μανώλης Καναβός

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.deyaan.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ηµοτική Επιχείρηση και ανήκει στον ∆ήµο Αγίου Νικολάου
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς
και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.deyaan.gr
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Λατούς 8 – 72 100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες:
στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 2841091218 (Μανώλης Καναβός)

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου. Η δαπάνη για
την παρούσα σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 2000000000 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019 της ΔΕΥΑΑΝ όπως έχει εγκριθεί με την Β’ τροποποίηση ποσού € 248.000,00. Έχει προηγηθεί
δέσμευση ποσών € 50.611,26 & € 4.250,72 με αναλήψεις υποχρέωσης δαπανών, με υπόλοιπο αδέσμευτο
ποσόν ύψους € 193.138,02. Για την παρούσα προμήθεια έχει επίσης προηγηθεί ανάληψη υποχρέωσης
δαπάνης ύψους ποσού € 74.388,10 (ΑΔΑ: 6ΔΤΤΟΕΨ5-Ω0Σ)
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υδρομέτρων και υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Αγίου
Νικολάου, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της σε επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις
των δικτύων ύδρευσης και την αντικατάσταση υδρομέτρων, εντός των ορίων ευθύνης της.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (CPV: 44470000-5)

1.666,00

ΟΜΑ∆Α 2

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV: 44164310-3)

1.879,40

ΟΜΑ∆Α 3

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
44167200-0)

ΟΜΑ∆Α 4

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV: 38411000-9)

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΙ

∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ

(CPV:

3.065,00
53.380,00

Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ή όλων των ομάδων, όπως προδιαγράφεται
παραπάνω.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των € 74.388,10 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.990,40 - ΦΠΑ: € 14.397,70).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής.

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

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

•

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

•

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

•

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

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,1

1

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

• την με αριθ. 4/2019 μελέτη της ΔΕΥΑΑΝ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»
• την με αριθ. 2703/25-06-2019 ΑΔΑ: 6ΔΤΤΟΕΨ5-Ω0Σ ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.
• την Β' Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 ΑΠΟΦ. 82/07.06.2019 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ.
• την με αριθ. 116/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ περί διενέργειας του διαγωνισμού και
έγκρισης των εγγράφων της παρούσας σύμβασης. ΑΔΑ: 6Ζ3ΣΟΕΨ5-ΥΚΠ

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/09/2019 και ώρα 10:30
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καθώς και η προκήρυξή της καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα, της έδρας
του νομού «Ανατολή» ( Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα). Θα αναρτηθεί επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΑΝ www.deyaan.gr
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση
(URL): www.deyaan.gr στην Αρχική σελίδα, αλλά και στην θεματική ενότητα Νέα – Προκηρύξεις Διαγωνισμοί, όπου και θα παραμείνει μαζί με όλα τα απαραίτητα αρχεία για τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους για επεξεργασία οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, από 02/09/ 2019 έως στις 16/09/ 2019

Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.
(Σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016 και άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, η
διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με την οποία, οι δαπάνες δημοσίευσης της
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία,
με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 1.1.2021.)

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους2
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη την διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

η προκήρυξη (ΑΔΑΜ ……………………………….)
η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ …………………………..) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης 10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)3. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε
4.
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
3

4

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5ης 10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από
5
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα6.
2.1.5 Εγγυήσεις7
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών8, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
5
6
7
8

Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.9
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή10 για την υποβολή προσφοράς11.]
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.12

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού13
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη14 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

9

10
11

12
13
14

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου15.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση. 16
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

15

16

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους17.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 18

2.2.2.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται19 από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201620,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

17

18
19

20

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας21,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 22
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά την διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)23 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 24.
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

21

22
23
24

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής25
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας26
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.27
2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια28
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

25

26
27
28

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα29
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
α) να διαθέτουν (όσα αναλυτικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης30
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, σχετικό με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, που βασίζεται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται
από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση 31.
Επίσης οφείλουν να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004, ή άλλων αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου
309 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης.

29

30

31

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 309 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο
309 παρ.1 του ν. 4412/2016.
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ32 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.33
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Επισημαίνεται ότι το
υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ το οποίο υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη περί μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης –
υπογραφής το πολύ Δέκα (10) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα34
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201635.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
32

33
34

35

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν36.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά37:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.438 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων39.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
36
37

38
39

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από την Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.40
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα ζητούμενα στο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 41
Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επίσης ότι
ζητείται στο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών.42
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
40

41

42

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.5.
Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
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νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους43 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας, όταν και εφόσον κληθεί ως «προσωρινός ανάδοχος» θα πρέπει να υποβάλλει τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά (Ασφαλιστική, Φορολογική ενημερότητα, ποινικά μητρώα κτλ.) σε ισχύ
τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών, όσο και κατά τον χρόνο υποβολής για κατακύρωση.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης44
Κριτήριο ανάθεσης45 της Σύμβασης46 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I, της Διακήρυξης,
χωριστά για κάθε ομάδα υλικών της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, και με τον ίδιο τρόπο
προκύπτει και ο προσωρινός μειοδότης (ανά ομάδα υλικών). Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή προσφοράς
για το σύνολο των ομάδων, πρέπει όμως να διευκρινίζεται ποιες ομάδες υλικών αφορά η υποβαλλόμενη
43
44

45

46

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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προσφορά του οικονομικού φορέα. Αποκλείεται όμως από την συνέχεια της διαδικασίας - συμμετέχων ο
οποίος δεν έδωσε προσφορά για κάποιο είδος εντός ομάδας ή η τιμή είναι μεγαλύτερη από αυτήν του
προϋπολογισμού - για την ομάδα αυτήν.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής47.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, ΛΑΤΟΥΣ 8 - 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ΛΑΤΟΥΣ 8 - 72100 ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ΛΑΤΟΥΣ 8 - 72100 ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
Του: (Πλήρη & ευκρινή τα στοιχεία του οικονομικού φορέα)
για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ
2019»
με αναθέτουσα αρχή την ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 17/09/2019

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει τον διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
47

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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(β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα48, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στην διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201649, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στον ιστότοπο της επιχείρησης www.deyaan.gr και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
ΙI της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα50 51.
48
49

50
51

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (την
πλέον οικονομική προσφορά ανά ομάδα υλικών μόνο βάσει τιμής), ενώ η τιμή κάθε είδους δίδεται με δυο
δεκαδικά, όπως και το σύνολο κάθε ομάδας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης):
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης52.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει την επί μέρους τιμή κάθε είδους που
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της σύμβασης ή τον συνολικό προϋπολογισμό ομάδας ή του
συνόλου του προϋπολογισμού που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή53 στο
κεφάλαιο Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών54
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού με καταληκτική κατ’ ελάχιστον ημερομηνία
την 17-01-2020.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από την λήξη της.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών55
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,56

52
53
54
55
56

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, αλλά δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και
σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά την λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως
άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω
διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους
προσφέροντες57. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου58

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αφού εγκρίνει το πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ο «προσωρινός ανάδοχος», αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. Αν μετά την
αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν εφόσον επιθυμούν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του59.

57
58
59

Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και την διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών60 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών61.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 62

60
61
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Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς την διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά την διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/63 64
63

64

Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
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4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης65
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

65

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201666, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει μετά και τις τροποποιήσεις του Ν. 4605/19
άρθ. 44)
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος67 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6.2. της παρούσας [η παράγραφος
αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης
και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο68 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υλικών που
66
67
68

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων69
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201670 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

69
70

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017

Σελίδα 30

6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016. Συγκεκριμένα, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού71 με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι 50% αυτής, δηλ ένα (1) μήνα
μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου και πριν την λήξη του αρχικού διμήνου.
Οι παραδόσεις μπορούν να είναι είτε σταδιακές-τμηματικές ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει τμηματικά, εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία της
ΔΕΥΑΑΝ, ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια υλικό. Έχει την δυνατότητα
ο ανάδοχος να παραδώσει το σύνολο των υλικών πριν από την οριζόμενη ημερομηνία λήξης της
σύμβασης.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών – Χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1672 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και θα διατυπωθεί με σαφήνεια στο σχέδιο σύμβασης της παρούσας.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με πρακτική
δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες”
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου για την
παράδοση των υλικών σε τόπο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία εντός των ορίων ευθύνης της.
Ως προβλεπόμενος τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη της ΔΕΥΑΑΝ στον Άγ. Νικόλαο, ο οποίος μπορεί
να οριστεί διαφορετικά με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑΑΝ.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά την
ολοκλήρωση του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την
αντικατάστασή τους χωρίς καμία επιβάρυνση για τον αναθέτοντα φορέα.
Η ΔΕΥΑΑΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία
κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προμήθειας η οποία προξενεί βλάβη σε τρίτους ή προσωπικό του
αναδόχου ή προσωπικό της ΔΕΥΑΑΝ η οποία συνεπάγεται κάθε είδους αποζημίωση. Δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
προμηθευτή ή τρίτων.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Φορέα και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.73

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Ο ανάδοχος ορίζεται αποκλειστικός υπεύθυνος για τον τρόπο εκτέλεσης του συνόλου ή μέρους της
προμήθειας που θα εκτελεστεί μέσω τρίτης χώρας μέλους της ΕΕ. Ναύλα, ασφάλιστρα, φόροι και κάθε
άλλο προβλεπόμενο «έξοδο» ή «μέτρο» που θα κριθούν απαραίτητα, προκειμένου να παραδοθεί το υλικό
στον τόπο που ορίζει η παρούσα, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

6.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται να προσκομίσουν δείγματα, για τα παρακάτω προϊόντα:
ΟΜΑΔΑ 4 : ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

•

Αριθμός Τιμολογίου 1 (1 τεμάχιο) – “ Ογκομετρικός Υδρομετρητής (DN15), Σπείρωμα G3/4",
ξηρού τύπου, Μετρ. Κλάσης R315, Μήκους L=110mm, με ενωτικά παρεμβύσματα (ρακόρ) και
πλαστικές ασφάλειες”

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας74
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη αντικατάσταση μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός κάθε ελαττωματικού τεμαχίου της
ομάδας 4 που θα διαπιστώσει η υπηρεσία είτε κατά την εφαρμογή του είτε κατά την λειτουργία του, μετά
από έγγραφο αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου
χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο
73

74

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής75
Απαγορεύεται ρητά η αναπροσαρμογή τιμών.
Άγιος Νικόλαος !! …………. 2019
Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΑΝ

Εµµανουήλ Καραβελάκης

75

Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κύρια δραστηριότητα της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς
και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.
Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης αφορούν την προμήθεια των υδρομέτρων και υλικών ύδρευσης ΔΕ
Αγίου Νικολάου, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της σε επισκευές, συντηρήσεις και
επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες με τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV : 44470000-5),
ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV : 44164310-3),
ΟΜΑΔΑ 3 : ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ (CPV : 44167200-0), ΟΜΑΔΑ 4 : ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV : 38411000-9)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου
Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού,
τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανά Ομάδα και ανά περιγραφόμενη κατηγορία :

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονοµικού φορέα, στην οποία να
δηλώνεται :
•

•

•

•

•

•

•

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τμηματικά, ή συνολικά, εντός των προθεσμιών από την
παραγγελία του αναθέτοντα φορέα, ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό
προμήθεια υλικό, στον χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
τα εργοστάσια που θα κατασκευάσουν τα προς προμήθεια υλικά (αριθμό τιμολογίου), καθώς και
για τον τόπο εγκατάστασής τους.
ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόμενων υλικών ανά υλικό (αριθμό τιμολογίου),
ισχύει για δεκατέσσερις μήνες (14) από την ημερομηνία παράδοσης τους στην ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την ΔΕΥΑΑΝ στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου»
του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει την
δημοπρατούμενη προμήθεια, σύμφωνα με την παρούσα.
ότι έλαβε γνώση ότι η ΔΕΥΑΑΝ δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού
και σε περίπτωση που αυτό συμβεί ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία οικονομική ή άλλη
αποζημίωση.

β) να διαθέτει δήλωση των κατασκευαστών των προς προμήθεια προϊόντων, στην οποία να δηλώνεται ότι
τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

γ) Να διαθέτει απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων που ζητούνται στην παράγραφο 6.4 της
παρούσας, το οποίο εκδίδεται όταν κατατεθούν τα σχετικά δείγματα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτα
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θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού.

δ) Οι κατασκευάστριες εταιρίες για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015,
για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία, που να περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό
προμήθεια εξοπλισμός, που βασίζονται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται
από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001: 2008 ή ISO 9001:2015 που θα προσκομιστούν ανά
κατηγορία, θα πρέπει να είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν από τον συμμετέχοντα
(Υπεύθυνη Δήλωση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001: 2008 ή ISO 9001:2015 που θα προσκομιστούν ανά
κατηγορία, θα πρέπει να αναφέρονται στην κατασκευή των ζητούμενων προϊόντων.

ΟΜΑ∆Α 1.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (CPV– 44470000-5)
Βάνα σύρτου, ελαστικής Έµφραξης, Φλαντζωτή, µικρού µήκους, F4, PN 16
(A.T. 1 έως 2 )
1. Αντ ικ είµενο
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προµήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου, µε
φλάντζες, ελαστικής έµφραξης, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία του
δικτύου ύδρευσης της πόλης εντός του εδάφους και ο χειρισµός τους θα γίνεται µε ειδικό
κλειδί µέσω φρεατίου χειρισµού δικλείδας.
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1074-1 & 2 καθώς και
το ΕΝ 1171, τα οποία καθορίζουν το σχεδιασµό και τις συνθήκες λειτουργίας των
δικλείδων, καθώς και τα υλικά κατασκευής τους.
2. Τεχνικά χαρακτηριστ ικά
2.1. Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας 16 ατµ. και η πίεση δοκιµής τους θα είναι 24
ατµ. σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12266-1:2003. Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων
θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG40
σύµφωνα µε το πρότυπο EN – JS 1030 κατά ΕΝ 1563.
Τα σώµατα και τα καλύµµατα µετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια
χωρίς λέπια, εξογκώµατα ή αστοχίες χυτηρίου.
Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη.
Οι δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αµµοβοληθούν σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ISO 8501.1S A2.5.
∆εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και
απαλλαγή από σκουριές και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου
εφ’ όσον ζητηθεί.
Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά µε αντιδιαβρωτικό χρώµα υψηλής αντοχής για
υπόγεια χρήση όπως για παράδειγµα εποξειδική στρώση µετά από υπόστρωµα (Primer)
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ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσεως, RILSAN, NYLON
11 ή άλλο ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό πάχους τουλάχιστον στις επίπεδες 250 - 400 µm, ή
και στις ακµές 150 – 300 µm.
Επίσης θα βαφούν και εσωτερικά πριν την τοποθέτηση του ελαστικού, µε συνολικό πάχος
βαφής τουλάχιστον 250 – 400 µm για τις επίπεδες επιφάνειες και 150-300 µm στις ακµές,
σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 30677 (αντιδιαβρωτική προστασία).
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της
βαφής για πόσιµο νερό.
2.2. Τα άκρα των δικλείδων θα είναι διαµορφωµένα σε ωτίδες ώστε η σύνδεσή τους µε τον
αγωγό εκατέρωθεν, να γίνει µε ειδικά τεµάχια µε ωτίδες.
Οι διαστάσεις των ωτίδων θα είναι σύµφωνα µε το EN 1092-2.
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος
της βάνας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%.
Μεταξύ των φλαντζών του σώµατος και του καλύµµατος εάν υπάρχουν, καθώς και µεταξύ
των φλαντζών των άκρων της δικλείδας και των εκατέρωθεν ειδικών τεµαχίων, θα υπάρχει
ελαστικό παρέµβυσµα τύπου τουλάχιστον Nitrile Rubber Grade T κατά BS 2494 ή από
ισοδύναµο υλικό.
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης διαµόρφωσης της καµπάνας (καλύµµατος)
για τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (Protection tube).
2.3. Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψωµένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο
από ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5% ή από κράµα
χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος ορείχαλκος) ή άλλο ισοδύναµο υλικό.
Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργία της δικλείδας µε
την δύναµη ενός φυσιολογικού ατόµου και µόνο.
Ο αριθµός στροφών που απαιτούνται για να ανοίξει πλήρως µια κλειστή δικλείδα ή
αντιστρόφως να κλείσει µια εντελώς ανοικτή θα προσδιορίζεται σαφώς στην προσφορά
του προµηθευτή.
Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους O-rings υψηλής αντοχής σε
διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 70ο C (θα πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέτοιοι δακτύλιοι) ή άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης
που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για
την επίτευξη στεγάνωσης.
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω:
α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης.
β) Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται
αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της δικλείδας.
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού
υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να
υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικόχλιου στο σύρτη ώστε µετά την αφαίρεση του
βάκτρου να παραµένει στη θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικόχλιου να είναι
τα ελάχιστα δυνατά.
2.4 Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
5209 για την ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ και πίεση),
ένδειξη για το υλικό του σώµατος και σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή.
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2.5. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ
1563 και θα είναι επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής τύπου
τουλάχιστον Nitrile rubber grade T κατά BS 2494 ή ισοδύναµο υλικό κατάλληλο για πόσιµο
νερό ώστε να επιτυγχάνεται η ελαστική έµφραξη.
2.6. Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου τετράγωνη κεφαλή 27Χ27 χλσ.
ωφέλιµου µήκους 30 χλσ. τουλάχιστον, προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό
κοχλία στο άκρο του βάκτρου
Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε τα
υπάρχοντα κλειδιά χειρισµού των δικλείδων.
2.7. Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που
αντιστοιχεί στην ονοµαστική τους διάµετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη
διαµόρφωση απαλλαγµένη εγκοπών κτλ. στο κάτω µέρος ώστε να αποτρέπεται
ενδεχόµενη επικάθιση φερτών (πχ. χαλίκι, άµµος) που να καθιστά προβληµατική τη
στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας.
2.8. Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης
επισκευής το κυρίως µέρος της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα
επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κτλ.
2.9. Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO5752 σειρά 14 (µικρού
µήκους).
2.10. Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθµό κοχλιών και ελαστικών
παρεµβυσµάτων τα οποία χρειάζονται για την εγκατάστασή τους στο δίκτυο.
3. Έλεγχο ι κα ι ∆οκιµ ές
Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου
Νικολάου που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τµήµατα του εργοστασίου κατασκευής
που έχουν σχέση µε την επιθεώρηση και τις δοκιµές των δικλείδων που ελέγχονται. Ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί χωρίς καµία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι δικλείδες είναι κατασκευασµένες
σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή.
3.1. Έλεγχοι διενεργούµενοι σε κάθε µια δικλείδα.
3.1.1. Επιθεώρηση - Έλεγχοι λειτουργίας:
Τήρηση δεδοµένων παραγγελίας
Έλεγχος τύπου (πεταλούδας, σύρτου) µορφής, εξοπλισµού (π.χ. ο τρόπος κλεισίµατος,
λειτουργίας, ύπαρξη παρελκόµενων)
Έλεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευαστή και στοιχείων δικλείδας
(ονοµαστική διάµετρος και πίεση)
Έλεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικώς και εξωτερικώς (µε γυµνό οφθαλµό)
Έλεγχος λειτουργίας (άνοιγµα - κλείσιµο) και κατεύθυνσης κλεισίµατος
3.1.2. ∆οκιµή αντοχής και στεγανότητας
- ∆οκιµή αντοχής κελύφους σε πίεση 24 ατµ. κατά ΕΝ 12266-1:2003.
Η δοκιµή θα γίνει µε την δικλείδα σε θέση ανοικτή ή µερικώς ανοικτή µε το κέλυφος
αδειασµένο από αέρα.
Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή σ’ όλο το διάστηµα της δοκιµής χωρίς προσθήκη
νερού.
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Η δικλείδα πρέπει προηγουµένως να έχει καθαρισθεί και στεγνώσει.
- ∆οκιµή στεγανότητας κελύφους θα γίνει ίδια µε την προηγούµενη ή θα συγχωνευθούν σε
µία.
- ∆οκιµή στεγανότητας κλειστής δικλείδας κατά ΕΝ 12266-1:2003. Αρχικά η δικλείδα θα
γεµίσει νερό σε θέση ανοικτή, θα κλείσει, θα αποµακρυνθεί το νερό και θα στεγνώσει η
δικλείδα από τη µία πλευρά. Η πίεση θα ανέλθει σε 17,6 ατµ. (1,1 Χ ΡΝ) σύµφωνα µε το
ΕΝ 12266-1:2003. και θα παραµένει σταθερή χωρίς την προσθήκη νερού ενώ συγχρόνως
θα παρακολουθείται η στεγανότητά της.
Κατά την διάρκεια της δοκιµής δεν πρέπει να παρατηρηθούν σταγόνες ή εφίδρωση από
την στεγνή πλευρά ούτε πτώση της πίεσης.
Η δοκιµή επαναλαµβάνεται και από την άλλη πλευρά.
3.2. ∆οκιµές ενεργούµενες δειγµατοληπτικά.
3.2.1. ∆οκιµή απαιτούµενης δύναµης για τον χειρισµό των δικλείδων σε πίεση 16 ατµ.
3.2.2. Έλεγχοι ποιότητας υλικών: χηµική ανάλυση όλων των υλικών κατασκευής της
δικλείδας, έλεγχος ελκυσµού, έλεγχος σκληρότητας σε διάτρηση.
3.2.3.Ελεγχος των µπουλονιών και παξιµαδιών.
3.2.4. Έλεγχος επιφάνειας ωτίδων (διαστάσεις, οπές µπουλονιών, ραβδώσεις).
3.3. Πυκνότητες δειγµατοληψιών.
Η πυκνότητα των δειγµατοληψιών θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
3.4. Έλεγχος των δικλείδων στο δίκτυο.
Ο έλεγχος των δικλείδων θα να γίνει όταν δοκιµαστούν οι αγωγοί του δικτύου στους
οποίους θα είναι τοποθετηµένες οι δικλείδες:
3.5. Όλα τα έξοδα δοκιµών επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
Κατά τον έλεγχο ποιότητας των υλικών µπορεί να απαιτηθεί η καταστροφή δικλείδων, το
κόστος των οποίων επίσης επιβαρύνει τον προµηθευτή.
3.6. Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την
ευθύνη για παράδοση των δικλείδων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συγγραφής
υποχρεώσεων.
Κάθε χυτοσιδηρό εξάρτηµα θα φέρει ανάγλυφη σήµανση των παρακάτω στοιχείων :
• Επωνυµία κατασκευαστή
• Ονοµαστική διάµετρο
• Ονοµαστική πίεση
• Υλικό κατασκευής
4. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά :

1. Επωνυµία εργοστασίου κατασκευής.
2. Τύπος βάνας.
3. Χώρα κατασκευής.
4. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων βανών, όπου θα πρέπει να
σηµειώνεται ο αριθµός στροφών για το πλήρες άνοιγµα.
5. Απώλειες πιέσεως στο πεδίο λειτουργίας.
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6. Κατάθεση Πιστοποιητικού χηµικής ανάλυσης των υλικών κατασκευής των
δικλείδων (Υλικό σώµατος, βάκτρου και σύρτη) από ανεξάρτητο διαπιστευµένο
εργαστήριο, ώστε να διαπιστευτεί η ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών
κατασκευής καθώς και η συµµόρφωση τους µε τα πρότυπα της χηµικής τους
σύστασης.
7. Πιστοποιητικό επίσηµης αρχής για την καταλληλότητα σε χρήση πόσιµου νερού
του ελαστικού υλικού που χρησιµοποιείται στο σύρτη, καθώς και για την
καταλληλότητα σε χρήση πόσιµου νερού του υλικού βαφής των δικλείδων.
8. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό, τελικού προϊόντος
δικλείδων ελαστικής έµφραξης.
9. Πιστοποιητικό επίσηµης αρχής για τη συµµόρφωση του ελαστικού υλικού του
σύρτη, µε το διεθνές πρότυπο ΕΝ 681-1.
10. Πιστοποιητικό επίσηµης αρχής για τη συµµόρφωση της δικλείδας ελαστικής
έµφραξης σύµφωνα µε τα πρότυπο EN 1074-1.
11. Βάρος κάθε βάνας.
12. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών των προσφερόµενων δικλείδων
ελαστικής έµφραξης:
• Από το εργοστάσιο κατασκευής.
• Από τον προµηθευτή.

13. ∆ήλωση στην οποία να φαίνεται η ποσοτική παράδοση των χυτοσιδηρών
δικλείδων από τον προµηθευτή.
14.
Υπεύθυνη δήλωση για την πλήρη συµµόρφωση των προσφερόµενων
δικλείδων µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισµού ή σε διαφορετική
περίπτωση µε υπόδειξη των διαφορών µε αυτές.
Βαλβίδες εξαερισµού διπλής ενέργειας
(A.T. 3)

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης
κινητών µερών και οδηγών και θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, όταν δεν είναι ανοικτές για
την αποµάκρυνση του αέρα.
Επίσης όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το νερό θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα για
δίκτυα πόσιµου νερού.
Οι βαλβίδες εξαερισµού θα είναι "διπλής ενέργειας" και θα επιτρέπουν την ασφαλή αποµάκρυνση
αέρα που απελευθερώνεται από το νερό όταν µειώνεται η πίεση, ενώ συγχρόνως πρέπει να είναι
ικανές να αποµακρύνουν τον αέρα που συγκεντρώνεται κατά την πλήρωση του δικτύου και να
επιτρέπουν την είσοδο επαρκών ποσοτήτων αέρα κατά την εκκένωση των σωληνώσεων, ώστε να
αποφευχθούν υποπιέσεις στα δίκτυα.
Η βαλβίδα διπλής ενέργειας θα εκτελεί δύο λειτουργίες, αυτόµατη και κινητική, µε την βοήθεια ενός
ή δύο πλωτήρων, κατασκευασµένων από µονόχυτο υλικό υψηλής αντοχής.
Οι βαλβίδες εξαερισµού θα είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό και ονοµαστικής πίεσης 16 bar.
Οι βαλβίδες θα µπορούν να λειτουργούν χωρίς βίαιο κλείσιµο του πλωτήρα, σε διαφορές πίεσης
µέχρι και ∆Ρ= 0,8 m στο στόµιο.
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Οι βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται βλάβες από σκούριασµα κινητών
µερών και οδηγών και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα εφόσον δεν είναι ανοικτές για
αποµάκρυνση αέρα.
Οι βαλβίδες εξαερισµού DN 50 mm θα είναι κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο και θα
διαθέτουν φλάντζες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7005 ή DIN 2501. Η συντήρησή τους θα
επιτυγχάνεται χωρίς µετακίνηση από το φρεάτιο.
Οι βαλβίδες εξαερισµού 1” και 2’’ θα είναι κατασκευασµένες από µεταλλικό σώµα από ορείχαλκο,
συµπαγούς, ελαφριάς και ανθεκτικής κατασκευής, µε βάση βόλτας κατά BSP.
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά :
1. Υλικά κατασκευής των µερών των προσφερόµενων ειδών.
2. Σχέδια, διαστάσεις, βάρη των προσφερόµενων ειδών
3. Πιστοποιητικά καταλληλότητας της βαφής και ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.

Φρεάτια ∆ικλείδων σταθερού καλύµµατος , ελάχιστου ύψους 270mm κατά DIN 4056
(Α.Τ. 4)
Γενικά χαρακτηριστικά.
Τα προσφερόµενα φρεάτια δικλείδων (βανοφρεάτια) θα είναι πλήρη, δηλαδή θα
συνοδεύονται µε καλύµµατα τα οποία θα προσαρτώνται στα φρεάτια µε κοχλία του οποίου
η λαβή ανάρτησης θα αποτελείται από έλασµα ενσωµατωµένο κατά την χύτευση στο
χυτοσιδηρό κάλυµµα.
Υλικά
Σαν υλικό κατασκευής ορίζεται ο χυτοσίδηρος κλάσεως GG25 σύµφωνα µε τους
κανονισµούς UNI EN 1561:1998. Γίνονται δεκτοί και άλλοι κανονισµοί, εφόσον είναι
ισοδύναµοι ή αυστηρότεροι των παραπάνω.
Τα τεµάχια θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια, απαλλαγµένη από ελαττώµατα
όπως κοιλότητες – λέπια κλπ τα οποία µειώνουν την καταλληλότητα των τεµαχίων για τον
σκοπό που προορίζονται.
Επίσης απαγορεύεται η µετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη.
Τα φρεάτια δικλείδων θα παραδίδονται βαµµένα (πάχος βαφής: 30µ τουλάχιστον), και θα
έχουν τέλειο φινίρισµα.
∆ιαστάσεις Φρεατίων δικλείδων (κατά DIN 4056).
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Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά:
1. Υλικά κατασκευής των διαφόρων µερών των προσφερόµενων ειδών.
2. Σχέδια, διαστάσεις, βάρη των προσφερόµενων ειδών

ΟΜΑ∆Α 2.
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV- 44164310-3)
Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύµφωνα µε το
ΕΝ 12201-2, ονοµαστικής πίεσης 16 atm & 20 atm.
(Α.Τ. 1 έως 6)
1. Γενικά
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια σωλήνων από
πολυαιθυλένιο (PE) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης µε εσωτερική πίεση λειτουργίας 16 & 20
bar τουλάχιστον και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 µε τίτλο
«Plastic piping systems for water supply –Polyethylene (PE)».

2. Πρώτη ύλη
2.1 Γενικά
Η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων
πολυαιθυλενίου HDPE για διακίνηση πόσιµου νερού, σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται κατά
DIN8075 «High-Density Polyethylene Pipes - General quality requirements, testing, Μάιος
1987» και έχει την µορφή οµογενοποιηµένων κόκκων από οµοπολυµερείς ή συµπολυµερείς
ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους.
Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγµέντα χρώµατος, σταθεροποιητές
υπεριωδών, κτλ.) οµοιόµορφα διασκορπισµένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την
παραγωγή συγκόλληση και χρήση των σωλήνων.
Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα
αποχρωµατισµού του υλικού µετά την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων (ιδιαίτερα όταν
υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεση τους στις καιρικές συνθήκες.
Η πρώτη ύλη µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρµογές σε
επαφή µε πόσιµο νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
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Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιµοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας
παραγωγής της πρώτης ύλης.
Το χρώµα του υλικού για την παραγωγή των σωλήνων θα είναι µπλε.

2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού PE
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας PE-100 (MRS 10) σύµφωνα µε το πρότυπο
EN 12201 part 1: General.
Ο δείκτης ροής τήγµατος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού µε φορτίο 5 Kg στους
190ο C θ α κυµαίνεται από MFR 190/5 = 0,2 ως 1,3 γρ. / 10 λεπτά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο διεθνή πρότυπο ISO 1133.

2.3 Απαραίτητα Πιστοποιητικά πρώτης ύλης
Ο προµηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008.
Ο προµηθευτής της πρώτης ύλης υποχρεούται να υποβάλλει στην ∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ τον Πίνακα 2 του πρότυπου ΕΝ 12201 part 7 συµπληρωµένο µε τα
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών που τεκµηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις
απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σχέδιο ΕΝ 12201 part
1.
Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προµηθευτή, επίσηµα
µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά:
παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης .
τα πρόσθετα που χρησιµοποιήθηκαν.
Η κατηγορία σύνδεσης του υλικού (PE100).
Ο δείκτης ροής τήγµατος (MFR - Melt mass flow rate ) του υλικού.
Η ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή (MRS -minimum required strength).

3. Σωλήνες PE
Γενικά χαρακτηριστικά των Σωλήνων.
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και
απαλλαγµένες από αυλακώσεις ή και άλλα ελαττώµατα, όπως πόροι στην επιφάνεια που
δηµιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανοµοιογένειας. Το χρώµα του
κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος του.
Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραµορφώσεις, κοµµένα κάθετα κατά τον άξονα του
σωλήνα.
Από το ΕΝ 12201-2:2003 καθορίζονται οι διαστάσεις οι ανοχές ως προς τις αποκλίσεις
όσον αφορά την εξωτερική διάµετρο και το πάχος του σωλήνα. Οι σωλήνες θα παράγονται
σε ευθύγραµµα µήκη 6 m (διατοµές µεγαλύτερες από Φ125) ή σε ρολό των 100 m.
Οι σωλήνες µε ονοµαστική διάµετρο από Φ125 και κάτω πρέπει να είναι
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κατάλληλοι για την εφαρµογή της τεχνικής του «squeeze – off».
Οι σωλήνες για την µεταφορά πόσιµου νερού θα είναι χρώµατος µπλε και ανάλογα µε την
ονοµαστική διατοµή και το υλικό παραγωγής τους, θα έχουν τις διαστάσεις, κυκλική
διατοµή και πάχος τοιχώµατος που ορίζονται στο σχέδιο ΕΝ 12201 part 2: pipes,
τηρώντας πάντα τις επιτρεπόµενες ανοχές.
Οι σωλήνες θα έχουν λόγο τυπικής διάστασης (σχέση ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου
µε πάχος τοιχώµατος σωλήνα ) SDR –Standard dimension ratio σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΝ 12201 part 2 ως εξής:
Για σωλήνες από υλικό PE 100, PN 16 & 20, SDR11.
Σήµανση.
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήµανσης, τυπωµένες αντιδιαµετρικά ανά µέτρο
µήκους σωλήνα σε βάθος µεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm, µε ανεξίτηλο µαύρο χρώµα. Το
ύψος των χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 10 mm.
O κάθε σωλήνας θα φέρει εµφανώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, επαναλαµβανόµενα σε
διάστηµα ενός µέτρου ,τα παρακάτω στοιχεία:
Σύνθεση υλικού και ονοµαστική πίεση (πχ PE-100 /PN16 &20).
Ονοµαστική διάµετρος Χ, ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος (πχ Φ110 Χ 6,6).
Όνοµα κατασκευαστή.
Χρόνος και παρτίδα κατασκευής.
Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS.

Έλεγχοι, δοκιµές και απαιτούµενα πιστοποιητικά.
Εργοστασιακός έλεγχος /δοκιµές:
Ο κατασκευαστής σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 και να
εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιµές που προβλέπονται από το πρότυπο EN 12201
στους παραγόµενους σωλήνες για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόµενα µηχανικά και
φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόµενες αντοχές των σωλήνων σε
υδροστατικές φορτίσεις και χηµικές µεταβολές.
Η ∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ διατηρεί το δικαίωµα να παρακολουθήσει την παραγωγή των
σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε µε το δικό της προσωπικό είτε
αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της.
Εργοταξιακός έλεγχος
Επί τόπου του έργου οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως µε γυµνό οφθαλµό
και θα ελέγχονται για αυλακώσεις, παραµορφώσεις, ελαττώµατα, ανοµοιογένειες κλπ. Θα
ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής διατοµής (ovality) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο πρότυπο EN 12201 part 2.
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα τεχνική
προδιαγραφή η ∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει επιπλέον
εργαστηριακούς ελέγχους προκειµένου να αποφασίσει για την καταλληλότητα ή µη των
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σωλήνων. Σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής θα απορρίπτονται.
Πιστοποιητικά
Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή
που θα αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα:
α. την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα , ο µετρηµένος δείκτης ροής τήγµατος
(MFR ) 190/5 της κάθε παρτίδας, και την τάση εφελκυσµού στο όριο διαρροής των
σωλήνων.
Επισηµαίνεται ότι ο µετρηµένος δείκτης ροής τήγµατος (MFR ) της κάθε παρτίδας δεν
µπορεί να έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 0,2 γρ./10 λεπτά από τον αντίστοιχο MFR 190/5
της πρώτης ύλης.
β. ότι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ 12201 part 2.
Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην
∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ τον Πίνακα 3 του προτύπου ΕΝ 12201 part 7 συµπληρωµένο µε τα
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών που τεκµηριώνουν ότι οι σωλήνες τηρούν τις
απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 12201
part 2.
Συσκευασία –Μεταφορά -Αποθήκευση.
Οι σωλήνες κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωµένοι µε
τάπες αρσενικές από LPDE.
Οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασµένες σε πακέτα των 30 σωλήνων µε πλαίσια
ξύλινα και τσέρκια δεµένα σε έξι (6) τουλάχιστον σηµεία το κάθε πακέτο διαστάσεων 1 µ Χ
1 µ Χ το µήκος των σωλήνων περίπου, τα οποία µπορούν να αποθηκευτούν το ένα πάνω
στο άλλο µέχρι ύψους 3 µ (περίπτωση ευθύγραµµων σωλήνων).
Απαγορεύεται η χρήση συρµατόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχµηρών
αντικειµένων κατά την µεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων. Οι σωλήνες ή οι
συσκευασίες των σωλήνων θα µεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται µε πλατιούς
υφασµάτινους ιµάντες.
Οι σωλήνες αποθηκεύονται σε καλά αερισµένους και στεγασµένους χώρους ώστε να
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερµοκρασίες, ή από τις
άσχηµες καιρικές συνθήκες. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό
διάστηµα πέραν των δύο ετών.
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι του νόµου στην
περίπτωση που τα χρησιµοποιηθέντα υλικά
αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη
δηµόσια υγεία.
2. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφεροµένων υλικών.
3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόµενων υλικών από επίσηµο
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό (ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ,
AFNOR, AENOR, DVGW, KIWA, SKZ κλπ).

Μανσόν για σωλήνες PVC, ονοµαστικής πίεσης 16 atm και λάστιχα για µανσόν
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(A.T. 4 έως 6)

1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα εξαρτήµατα θα είναι από µη πλαστικοποιηµένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς
πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο
ΕΛΟΤ 392 /444 και τις Γερµανικές προδιαγραφές DIN 8063, και τις οποίες θα
εφαρµοσθούν σε όλη ην έκταση αυτών εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.
Τα προσφερόµενα εξαρτήµατα θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για
λειτουργία σε πίεση 16 ατµοσφαιρών, σε θερµοκρασία 20ο C.
2. Ισχύοντες Κανονισµοί
Τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις
παρακάτω απαιτήσεις.
DIN 8063: Συνδέσεις και ειδικά τεµάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC
DIN 19532: Σωληνώσεις από µη πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό
PVC, PVC-U) για δίκτυα πόσιµου νερού. Σωλήνες ειδικά τεµάχια σύνδεσµοι.
ΕΛΟΤ 9: Σωλήνες από θερµοπλαστικά υλικά για την µεταφορά ρευστών. Ονοµαστικές
εξωτερικές διάµετροι και ονοµαστικές πιέσεις
ΕΛΟΤ 392: Μονοί σύνδεσµοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC
ΕΛΟΤ 444: ∆ιπλοί σύνδεσµοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC
3.Ειδικά Χαρακτηριστικά
Τα εξαρτήµατα PVC θα παραδίδονται σε, χρώµα γκρι σκούρο (RAL 7011) µε
ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας
όπως ζητείτε ανά περίπτωση.
Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων
µεταφοράς υγρών υπό πίεση.
Θα εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χηµικά,
οξέα, άλατα, κλπ) ή απόβλητα.
Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση
διαφόρων σωµάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές
απώλειες πίεσης.
Θα διαθέτουν όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος έτσι ώστε να µεταφέρονται και να
τοποθετούνται εύκολα.
Θα διαθέτουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
Θα έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής.
Θα έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις
του εδάφους λόγω της ευκαµψίας τους.
Θα αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δηµιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται).
∆εν θα είναι αγώγιµα στην ηλεκτρική ενέργεια.
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Θα εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία συνδέσεως, ανεξάρτητα του
υπάρχει υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο.

αν

Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισµένους και στεγασµένους χώρος ώστε να
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερµοκρασίες ή από τις
άσχηµες καιρικές συνθήκες.
Επειδή τα εξαρτήµατα PVC θα χρησιµοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιµου νερού, µε
κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να µην
προσδίδουν σε αυτό οσµή ή γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό
δυνάµενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.
∆ύναται να γίνουν δεκτές και προσφορές για εξαρτήµατα PVC που ακολουθούν
προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές των προηγούµενων παραγράφων, των οποίων
προδιαγραφών αντίτυπο θα πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά επί ποινή
απαράδεκτου, µε µετάφραση των προδιαγραφών αυτών στην Ελληνική.
Η αποδοχή τέτοιων προσφορών είναι δυνητική κατά την απόλυτη κρίση του φορέα που
διενεργεί την προµήθεια, εφ’ όσον οι διάφορες ιδιότητες εν γένει, ο τρόπος ελέγχου και οι
δοκιµασίες δεν είναι όµοιες των προαναφεροµένων προδιαγραφών.
Εννοείται ότι κατά την σύγκριση των διαφόρων προσφορών θα ληφθούν κατά το δυνατόν
υπ’ όψιν οι τυχόν διαφορές των προδιαγραφών από αυτές που έχει θέσει η επιτροπή του
διαγωνισµού.
4. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας εξαρτηµάτων
Τα εξαρτήµατα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιµου
νερού.
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί
φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή µίγµα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από
τοξικολογικής άποψης και να µη µεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού.
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισµένοι και να µην υφίστανται αποθείωση.
Να είναι επίσης οµοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισµάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών
και εξογκωµάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου.
Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των
βακτηριδίων.
Η µορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα
του συνδέσµου.
Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα διαλαµβάνονται στην προσφορά
οι προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους
έλεγχος
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι φέρει ευθύνη έναντι του νόµου στην
περίπτωση που τα χρησιµοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια
υγεία.
2. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφεροµένων υλικών.
3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των στεγανωτικών δακτυλίων από επίσηµο
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό (ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ,
AFNOR, AENOR, DVGW, KIWA, SKZ κλπ)
Σελίδα 47

ΟΜΑ∆Α 3.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ (CPV- 44167200-0)
Σέλλες ταχείας επισκευής αγωγών
(Α.Τ. 1 έως 4)
Γενικά χαρακτηριστικά
Σέλλες (Μανσόν) ταχείας επισκευής, πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατα τους κατάλληλοι για
επισκευή διαρροών σωλήνων δικτύου, επί τόπου, υπό πίεση 16bar χωρίς εκκένωση του
νερού από τον αγωγό. Οι σύνδεσµοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής
ρωγµής του αγωγού. Ο σύνδεσµος θα µπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η
συνέχεια του αγωγού. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα πρέπει να τοποθετούνται χωρίς να
διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού.
Οι σέλλες ταχείας επισκευής αποτελούνται από τα εξής εξαρτήµατα:
•
•
•
•
•

Σώµα
Γέφυρες σύσφιξης
Ελαστικό περίβληµα
Κοχλίες
Περικόχλια

Ειδικά χαρακτηριστικά
α. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα φέρουν ελαστικό περίβληµα καταλλήλου πάχους µε
διαµόρφωση άκρων και ανάγλυφης επιφάνειας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση
του ελαστικού θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές µετακινήσεις.
β. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα περιβάλουν τον σωλήνα και θα τοποθετούνται µε
εύκολο τρόπο, κάτω από πραγµατικές συνθήκες.
γ. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα φέρουν πλαστικοποιηµένη ετικέτα µε τη µέγιστη ροπή
σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαστάσεων. Οι σέλλες ταχείας επισκευής µετά από
τις συγκολλήσεις θα υποστούν καθαρισµό των επιφανειών τους µ χηµική επεξεργασία.
δ. Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης τους οι κοχλίες και τα περικόχλια θα
βρίσκονται επί των σελλών ταχείας επισκευής και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών). Οι
κοχλίες θα είναι διατοµής για διάµετρο Φ120 Μ14χιλ τουλάχιστον και για διάµετρο κάτω
του Φ120 Μ12χιλ τουλάχιστον.
ε. Για να αποφευχθεί η παραµόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να µεταφέρει
µόνο τις αξονικές δυνάµεις στους κοχλίες κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και
λειτουργίας.
στ. Στο σπείρωµα των κοχλιών και των περικοχλίων θα πρέπει να έχει επάλειψη το
«άρπαγµα-στόµωµα» κατά την σύσφιξη του περικοχλίου.
ζ. Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται
οι πιθανές παραµορφώσεις του σώµατος του συνδέσµου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα
έχουν αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα του.
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η. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα είναι κατάλληλες για ορισµένη περιοχή εξωτερικών
διαµέτρων σωλήνων περί την ονοµαστική.
Υλικά κατασκευής
1. Σώµα συγκράτησης: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 το οποίο θα φέρει εσωτερικά
σε ολόκληρη την επιφάνεια το ελαστικό στεγανοποίησης (περίβληµα), NBR, EPDM.
2. Το ελαστικό στεγανοποίησης (περίβληµα) θα φέρει σε ολόκληρη την εφαπτόµενη
επιφάνεια µε τον σωλήνα ανάγλυφη εξωτερική χάραξη η οποία µεγιστοποιεί την
αγκύρωση του εξαρτήµατος στον αγωγό.
3. Γέφυρες σύσφιξης: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.
4. Στήριξη γεφυρών σύσφιξης: Μίας πλευράς ή δύο πλευρών.
5. κοχλίες & περικόχλια: Ανοξείδωτος χάλυβας
6. Επικάλυψη επισκευαζόµενου αγωγού: Ολική (100%) – η ζώνη επισκευής περιβάλει
ολόκληρο τον προς επισκευή αγωγό (full circle).

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά:
1. Υλικά κατασκευής των µερών των ζωνών επισκευής.
2. Πίεση λειτουργίας.
3. Οδηγίες χρήσης – εγκατάστασης των ζωνών επισκευής.
4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού περιβλήµατος για χρήση σε πόσιµο
νερό.
5. Χηµική ανάλυση κράµατος κατασκευής.

ΟΜΑ∆Α 4.
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV 38411000-9)
Ογκοµετρικοί Υδροµετρητές

(Α.Τ. 1 & Α.Τ. 2)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι µετρητές θα είναι ογκοµετρικοί (σύστηµα πλήρωσης περιστρεφόµενου θαλάµου
συγκεκριµένης χωρητικότητας) ξηρού τύπου, ευθείας ή µικτής ανάγνωσης, διατοµής DN
15, DN 20, µόνιµης ονοµαστικής παροχής αντίστοιχα (DN 15 - Q3= 2.5m3/h) µετρ. κλάσης
(R= Q3/Q1)= 315, (DN 20 - Q3= 4m3/h) µετρ. κλάσης (R= Q3/Q1)= 315, µε έναρξη
καταγραφής από 2l/h, για µήκος L= 110 mm, L= 190 mm αντίστοιχα.
•
•

•

Θα είναι ειδικά κατασκευασµένοι για ασφαλή λειτουργία και µέτρηση ακριβείας σε
δίκτυο διανοµής πόσιµου νερού.
Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι για πίεση λειτουργίας 16 ατµ
και
θερµοκρασία λειτουργίας διερχόµενου νερού από 1 έως 30ο C. Επίσης θα έχουν τη
δυνατότητα οµαλής λειτουργίας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 0 έως 50ο C.
Οι µετρητές θα λειτουργούν σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας διατηρώντας την
µετρολογική τους κλάση Q3/Q1= R315 (DN15) (DN20). Επίσης θα πληρούν και τα
ακόλουθα: Q2/Q1= 1,6.
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•
•

•

•

•
•

Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 14154, ISO
4064: 2005.
Επίσης πρέπει να διαθέτουν πλήρη έγκριση προτύπου µε σχέδια, παραστάσεις,
υλικά κατασκευής σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID ή την νέα
Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2014/32/EC) για τον προσφερόµενο υδροµετρητή.
Οι υδροµετρητές θα είναι ξηρού τύπου και η κάψουλα του µηχανισµού θα είναι
αεροστεγώς κλεισµένη (IP68). Με τον τρόπο αυτό σε καµία περίπτωση και από
οποιαδήποτε αιτία το προστατευτικό (κρύσταλλο) του µετρητικού µηχανισµού δε θα
θολώνει εσωτερικά. Επίσης ο µηχανισµός πρέπει να είναι περιστρεφόµενος κατά
360ο για την ευκολότερη ανάγνωση των µετρήσεων.
Η κάψουλα του µηχανισµού θα είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο µε
κρύσταλλο, χυτό (και όχι προϊόν κοπής), υψηλής καθαρότητας, ώστε δεν θα θολώνει
εσωτερικά από οποιαδήποτε αιτία και θα εξασφαλίζει άριστη αναγνωσιµότητα
µετρήσεων. (Να δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία της κάψουλας).
Απαραίτητος θεωρείται ο εξοπλισµός των υδροµετρητών µε αντιµαγνητική
προστασία της οποίας ο προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία - σχέδια.
Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) καθώς και για την δοκιµή του
υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε
αστερίσκο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•

•
•

•
•
•

Το µήκος του υδροµετρητή θα είναι για την DN 15= 110 mm και DN 20= 190 mm,
χωρίς τα ενωτικά παρεµβύσµατα (ρακόρ).
Οι υδροµετρητές θα φέρουν απαραίτητα φίλτρο για την συγκράτηση τυχόν φερτών
υλικών, ώστε να προστατεύεται ο µετρητικός µηχανισµός από ενδεχόµενη εµπλοκή
του λόγω επικαθήσεων. Στην έξοδο του υδροµέτρου θα υπάρχει ειδικά
διαµορφωµένη υποδοχή ώστε να είναι δυνατόν να τοποθετηθεί βαλβίδα
αντεπιστροφής µε ελατήριο.
Στα σώµατα των κελυφών και σε δύο εµφανείς θέσεις θα υπάρχει ανάγλυφη
σήµανση ροής µε βέλη επαρκούς µεγέθους.
Όλα τα σπειρώµατα του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις προβλεπόµενες από
τους σχετικούς περί σπειρωµάτων κανονισµούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν οµαλή
και ασφαλή κοχλίωση.
Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν µε πλαστικά καλύµµατα για την προστασία των
σπειρωµάτων.
Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος µε το περικάλυµµα πρέπει να εξασφαλίζει
εύκολη και ασφαλή επικάθηση του καλύµµατος στο περικάλυµµα.
Ο αριθµός της σειράς των υδροµετρητών θα καθορίζεται από την ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και
θα αναγράφεται στο περικάλυµµα του µετρητικού µηχανισµού ή πάνω στον
µετρητικό µηχανισµό καθώς και στο κάλυµµα. Ο αριθµός σειράς θα είναι επίσης
χαραγµένος ή τυπωµένος ανεξίτηλα στο κάλυµµα του µετρητή και µε την µορφή
γραµµωτού κώδικα (BARCODE) και σε µορφή συµβατή µε το σύστηµα που
χρησιµοποιεί ήδη η ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ή επιπρόσθετα χωρίς οικονοµική
επιβάρυνση ως επιπλέον παροχή του προµηθευτή, µε την µορφή δισδιάστατου
γραµµωτού κώδικα (2D DATA MATRIX) το οποίο µπορεί εύκολα να αναγνωστεί από
συσκευές µε κάµερα (π.χ. κινητό τηλέφωνο-smartphone) µε το απαραίτητο ελεύθερο
στην ηλεκτρονική αγορά λειτουργικό. Χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται
αποδεκτές.
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Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του υδροµετρητή στο σύνολό
τους θα πρέπει, από πλευράς υγιεινής να είναι κατάλληλα και πιστοποιηµένα για
πόσιµο νερό.
•
Οι υδροµετρητές θα έχουν την δυνατότητα µελλοντικής εγκατάστασης δικτύου
ασύρµατης καταµέτρησης χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνση των υδροµετρητών
από το δίκτυο και χωρίς να απαιτείται αποσυναρµολόγηση ή τροποποίηση του ίδιου
του υδροµετρητή. Στοιχεία για το σύστηµα της ασύρµατης λειτουργίας θα
υποβληθούν µε την προσφορά.
•
Για την σφράγιση των υδροµετρητών από την υπηρεσία και τη µη εξουσιοδοτηµένη
απεγκατάσταση τους, ο προµηθευτής θα προσφέρει πλαστικές ασφάλειες (ένα
τεµάχιο ανά υδροµετρητή) των ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ). Οι πλαστικές
ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε υδροµετρητές. Η σφραγίδα αυτή
θα τοποθετείται κυκλικά (εξωτερικά) επί του περικοχλίου και δεν θα επιτρέπει την
αποσυναρµολόγησή του µετρητή από την γραµµή κατανάλωσης, καθώς και την
αλλαγή κατεύθυνσης ροής του µετρητή χωρίς την καταστροφή της. Η διάταξη
ασφάλισης θα είναι στην εσωτερική πλευρά της σφραγίδας ώστε να µην υπάρχει
δυνατότητα πρόσβασης - παρέµβασης από τρίτους. Η τοποθέτηση της διάταξης
ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων
•
Οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται µε δύο τεµάχια ενωτικά παρεµβύσµατα (ρακόρ)
που το καθένα περιλαµβάνει:
Για το υδρόµετρο DN 15 τα παρακάτω, και τα αντίστοιχα για τις άλλες διατοµές:
•

α) Ενωτικό ακροστόµιο (ουρά) - 1/2’’ µήκους 37 χιλ. - τεµ ένα (1).
β) Περικόχλιο ενωτικού ακροστοµίου
γ) Ροδέλα στεγανότητας

- 3/4’’ Βαρέως τύπου - τεµ ένα (1).

- τεµ. ένα (1).

α. πάχος (3 χιλ)
β. υλικό κατασκευής: EPDM ή φίµπερ πράσινο
Γενικά χαρακτηριστικά ενωτικού παρεµβύσµατος (Ε.Π.) το οποίο περιλαµβάνει
(ενωτικό ακροστόµιο (ουρά) - 1/2’’ + Περικόχλιο ενωτικού ακροστοµίου
- 3/4’’
Βαρέως τύπου + ροδέλα στεγανότητας):
α. Πίεση λειτουργίας: 16 bar.
β. Σπείρωµα ενωτικού ακροστοµίου 1/2’’ καθώς και περικοχλίου 3/4’’ σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 228
γ. υλικό κατασκευής ενωτικού ακροστοµίου 1/2’’ καθώς και περικοχλίου 3/4’’:
Ορείχαλκος CW 617N σύµφωνα µε το πρότυπο EN12165.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπον ώστε:

•
•
•

Να εξασφαλίζεται µακρά χρήση χωρίς προβλήµατα.
Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιµης επέµβασης για αλλοίωση της
ένδειξης ή βλάβης του µηχανισµού.
Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού οι µετρητές δεν θα υφίστανται βλάβη
ή µεταβολή των µετρολογικών ιδιοτήτων τους.

ΥΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών των µετρητών,
πρέπει να έχουν άριστη συµπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται και συγκεκριµένα:
•
•
•
•
•

∆εν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόµενες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του
νερού, µέσα στα προβλεπόµενα όρια.
Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση.
Το κυρίως σώµα του µετρητή να είναι από κράµα ορείχαλκου ώστε να
εξασφαλίζονται ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες.
Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες µεταφοράς,
εγκατάστασης και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών
Ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα υλικά
που χρησιµοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία. Η
καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών από πλευράς υγιεινής ( πλαστικό,
διάφορα κράµατα, κ.α. ) θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά από αναγνωρισµένους
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς - Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK,
κλπ).

ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
•

•

•
•
•
•

Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήµατος των µετρητών θα χρησιµοποιηθεί
κράµα ορείχαλκου µε περιεκτικότητα σε χαλκό 75% και σε κατάλληλη αναλογία
κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ, ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές µαγνητικές
ιδιότητες.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ορείχαλκος µε περιεκτικότητα σε χαλκό
χαµηλότερη του 75% και µέχρι 57% ο προµηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς
στην προσφορά του).
Σε κάθε περίπτωση όµως η περιεκτικότητα σε µόλυβδο θα πρέπει να είναι
µικρότερη του 2,5%.
Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος θα είναι λεία, χωρίς
ελαττώµατα χύτευσης.
Απαγορεύεται η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κλπ, µε ξένη ύλη ή
κόλληση.
Ο µηχανισµός των µετρητών µπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά (π.χ.
POLYMER), αρκεί να ανταποκρίνονται άριστα για τον σκοπό που προορίζονται.

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•

Οι υδροµετρητές θα είναι µετρολογικής κατηγορίας R= 315 (DN15, DN20)
σύµφωνα µε την οδηγία MID 22/2004.
Μονάδα µέτρησης θα είναι το κυβικό µέτρο (Μ3) µε τα πολλαπλάσια και τα
υποπολλαπλάσια αυτού.

Dn 15
•

Μέγιστη παροχή (Q4) θα είναι 3,125 Μ3/Η. Στην παροχή αυτή ο µετρητής πρέπει
να λειτουργεί για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα χωρίς βλάβη του µηχανισµού
και χωρίς να σηµειώνεται υπέρβαση των ορίων των µεγίστων ανεκτών σφαλµάτων
ή της µέγιστης απώλειας πίεσης.
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•
•
•
•
•

Ονοµαστική παροχή: Q3= 2,5 M3/H.
Μεταβατική παροχή είναι ίση µε Q2= 12,7 lit.
Ελάχιστη παροχή είναι ίση µε Q1= 7,94 lit.
Τα µετρολογικά στοιχεία των µετρητών θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά.
Το σηµείο έναρξης καταγραφής θα πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο από 2 lt/h και θα
πρέπει να δηλώνεται ρητά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Σε άλλη
περίπτωση θα πρέπει υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή.

Dn 20
•

•
•
•
•
•

Μέγιστη παροχή (Q4) θα είναι 5 Μ3/Η. Στην παροχή αυτή ο µετρητής πρέπει να
λειτουργεί για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα χωρίς βλάβη του µηχανισµού και
χωρίς να σηµειώνεται υπέρβαση των ορίων των µεγίστων ανεκτών σφαλµάτων ή
της µέγιστης απώλειας πίεσης.
Ονοµαστική παροχή: Q3= 4 M3/H.
Μεταβατική παροχή είναι ίση µε Q2= 20,3 lit.
Ελάχιστη παροχή είναι ίση µε Q1= 12,7 lit.
Τα µετρολογικά στοιχεία των µετρητών θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά.
Το σηµείο έναρξης καταγραφής θα πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο από 2 lt/h και θα
πρέπει να δηλώνεται ρητά στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Σε άλλη
περίπτωση θα πρέπει υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή.

Μη επαλήθευση των χαρακτηριστικών στη φάση αξιολόγησης του διαγωνισµού σηµαίνει
και αποκλεισµό της προσφοράς.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Q2
(µεταβατική παροχή) – συµπεριλαµβανοµένης και της Q4 (Μέγιστη) δεν θα υπερβαίνει το
+/- 2% για Τ30 και +/- 3% για Τ50.
Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Q1
(Ελάχιστη παροχή) - συµπεριλαµβανοµένης και Q2 (µεταβατική παροχή) – εξαιρουµένης
δεν θα υπερβαίνει το +/- 5%.

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
Το πεδίο τιµών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar (0,03 MPa)
έως 16 bar (1,6MPa).
Η απώλεια πίεσης η οφειλόµενη στον µετρητή (περιλαµβανοµένου και του φίλτρου), δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar (0,063 MPa) υπό ονοµαστική παροχή Q3 (OIML R – 49
: 2003) και το 1 bar (1,0 MPa) στη µέγιστη παροχή Q4 (EN 14154-1:2005 –A1: 2007).
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ
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Οι µετρητές πρέπει να αντέχουν την συνεχή πίεση του ύδατος για την οποία είναι
κατασκευασµένοι, ονοµαζόµενη πίεση λειτουργίας, χωρίς να παρουσιάζουν ελαττώµατα
κατά την λειτουργία όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωµάτων, παραµορφώσεις κλπ.
O έλεγχος στεγανότητας περιλαµβάνει τις ακόλουθες δοκιµές:
1. Ο µετρητής πρέπει να αντέχει, χωρίς διαρροή, εφίδρωση τοιχωµάτων, πίεση ίση µε
1,6 φορές την πίεση λειτουργίας (δηλαδή 16 Χ 1,6 = 25,6 bar) εφαρµοζόµενη επί 15
min.
2. Ο µετρητής πρέπει να αντέχει χωρίς καταστροφή ή εµπλοκή πίεση ίση µε δύο φορές
την µέγιστη πίεση λειτουργίας (δηλ. 32 bar) εφαρµοζόµενη επί 1 min.
3. Πίεση λειτουργίας. Ως πίεση λειτουργίας λαµβάνεται η πίεση των 16 bar.

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Η διάταξη ενδείξεως πρέπει, µε απλή αντιπαράθεση των στοιχείων που την αποτελούν, να
επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του µετρούµενου νερού
που εκφράζεται σε κυβικά µέτρα.
1. Ο όγκος δίδεται:
Α) Από τη θέση ενός ή περισσοτέρων δεικτών επί κυκλικών βαθµολογηµένων πινάκων.
Β) µε την ανάγνωση διαδοχικών, κατά σειρά ψηφίων που εµφανίζονται σε
θυρίδες (µετρητές ευθείας ανάγνωσης).
Γ) µε συνδυασµό των δύο παραπάνω συστηµάτων (µετρητές µικτής ανάγνωσης).
2. Για όλους τους τύπους µετρητικών µηχανισµών, το µαύρο χρώµα είναι ενδεικτικό των
κυβικών µέτρων και των πολλαπλασίων του. Το κόκκινο χρώµα είναι ενδεικτικό των
υποδιαιρέσεων του κυβικού µέτρου.
3. Το µέγεθος (ύψος) των στοιχείων στους µηχανισµούς ευθείας ανάγνωσης, δεν
πρέπει να είναι µικρότερο των 4 χιλ.
1.

Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού, θα υπάρχει
συµπληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ.
Στον υδροµετρητή θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες (στην
πλάκα ενδείξεων του µετρητικού µηχανισµού ή στο περικάλυµµα αυτού, ή και στο
κέλυφος) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID).
- Εµπορικό όνοµα και όνοµα εταιρίας του κατασκευαστή ή η φίρµα της εταιρίας
- Q3 και η σχέση Q3/Q1.
- Έτος κατασκευής και νούµερο κατασκευής του εκάστοτε υδροµετρητή
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-

Νούµερο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου κατασκευής
Η µέγιστη πίεση λειτουργίας σε «bar»
∆ιεύθυνση ροής (στο κέλυφος) και
Η µετρική ενότητα (m³)
Σήµα συµµόρφωσης «CE»

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά:
1. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate
ANNEX B)
µε σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID
2014/32/EC για τον προσφερόµενο υδροµετρητή, για την µετρολογική κλάση R315.
2. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου διεργασίας (Process approval)
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νέα Ευρωπαϊκή
Οδηγία MID 2014/32/EC για το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόµενου
υδροµετρητή. Γίνονται δεκτές οι κατηγορίες (Process approval - ANNEX D, F & H1)
– Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕC ή 2014/32/EC (άρθρο WATER METERS ANEX
MI-001...).
3. Πιστοποιητικό του χηµείου του κράτους ή άλλου επίσηµου φορέα του εσωτερικού ή
εξωτερικού για την καταλληλότητα όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών
(υδροµετρητή ή εξαρτηµάτων του και ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ) για
πόσιµο νερό).
4. Ο προµηθευτής µε την προσφορά του πρέπει επίσης να υποβάλει:
α) Εικονογραφηµένους καταλόγους - τεχνικά φυλλάδια & τεχνική περιγραφή
(υδροµετρητών – ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ)- πλαστικών ασφαλειών).
β) Περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων µετρητών, καµπύλες
πτώσης πίεσης σε συνάρτηση µε την παροχή, καµπύλες σφάλµατος
συναρτήσει της παροχής.
γ) Σχέδια ή παραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των
εξαρτηµάτων
(υδροµετρητών –
ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ)πλαστικών ασφαλειών).
δ) Τη σχέση pulse/lt, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον
προσφερόµενο υδροµετρητή.
ε) Πλήρη και λεπτοµερή µετρολογικά στοιχεία των προσφερόµενων υδροµετρητών.
5. Εγγύηση των προσφερόµενων υδροµέτρων για τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14)
µήνες:
•

Από το εργοστάσιο κατασκευής

•

Από τον προµηθευτή.

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
(Α.Τ. 3)
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Οι µετρητές θα είναι ταχυµετρικοί, τύπου λαδιού ή υγρού πολλαπλής ριπής, DN 25 (1”), ευθείας
ή µικτής ανάγνωσης κλάσης R160, µήκους L=260mm, ονοµαστικής παροχής Q3= 6,3 m3/h.

• Θα είναι ειδικά κατασκευασµένοι για ασφαλή λειτουργία και µέτρηση ακριβείας σε δίκτυο
διανοµής πόσιµου ύδατος.
• Οι µετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 16 bar τουλάχιστον και θερµοκρασία
διερχόµενου νερού από 0 µέχρι 30 βαθµούς Κελσίου.
• Οι µετρητές θα λειτουργούν εντός φρεατίων επί του πεζοδροµίου σε οριζόντια θέση
λειτουργίας
• Οι µετρητές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε αναγνωρισµένους
κανονισµούς τυποποίησης και να πληρούν τα προβλεπόµενα της κατηγορίας C για
οριζόντια θέση τοποθέτησης (C-H) από την Ε.Ε.75/33 ή την νέα οδηγία MID 22/2004
(R160-H). Τα µεγέθη, τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια
ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλµατα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση
και τα χαρακτηριστικά του µετρητικού µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω
αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες.
• Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη
ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα παραπάνω πρότυπα.
• Οι µετρητές σύµφωνα µε την οδηγία 75/33 της ΕΟΚ ή την νέα οδηγία MID 22/2004
πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν το προβλεπόµενο σήµα εγκρίσεως προτύπου.
• Γίνονται δεκτοί υδροµετρητές που είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε άλλες
ισοδύναµες ή αυστηρότερες προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και θα διαθέτουν απαραίτητα το
σήµα εγκρίσεως προτύπων της ΕΟΚ (οδηγία 75/33) ή την νέα οδηγία MID 22/2004.
• Οι προσφερόµενοι µετρητές πρέπει να έχουν δοκιµασθεί µε επιτυχία από επιχειρήσεις
ύδρευσης επί αρκετό χρόνο. Τούτο θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις που θα
προσκοµίσει ο προµηθευτής µαζί µε την προσφορά του. Αν πρόκειται για νέο τύπο
µετρητή, ο προµηθευτής οφείλει να χορηγήσει πλήρη τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Το µήκος του σώµατος των µετρητών από άκρου εις άκρον πρέπει να είναι απαραιτήτως 260
mm και το σπείρωµα σύνδεσης είναι G1 1/4’’ σύµφωνα µε τις ποσότητες του προϋπολογισµού.

• Στο στόµιο εισαγωγής του νερού στους µετρητές θα προσαρµόζεται φίλτρο σωληνωτού
τύπου, του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από την
διατοµή εισόδου του νερού.
• Στο σώµα των µετρητών και σε δύο θέσεις θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση της
κατευθύνσεως ροής µε βέλος επαρκούς µεγέθους.
• Ο αριθµός της σειράς των υδροµετρητών θα καθορίζεται από την ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και θα
αναγράφεται στο περικάλυµµα του µετρητικού µηχανισµού ή πάνω στον µετρητικό µηχανισµό
καθώς και στο κάλυµµα. Ο αριθµός σειράς θα είναι επίσης χαραγµένος ή τυπωµένος ανεξίτηλα
στο κάλυµµα του µετρητή και µε την µορφή γραµµωτού κώδικα (BARCODE) και σε µορφή
συµβατή µε το σύστηµα που χρησιµοποιεί ήδη η ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ή και επιπρόσθετα,
µε την µορφή δισδιάστατου γραµµωτού κώδικα (2D DATA MATRIX) το οποίο µπορεί εύκολα να
αναγνωστεί από συσκευές µε κάµερα (π.χ. κινητό τηλέφωνο-smartphone) µε το απαραίτητο
ελεύθερο στην ηλεκτρονική αγορά λειτουργικό. Χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται
αποδεκτές.

• Στο κάλυµµα των µετρητών θα υπάρχει µε ανάγλυφη σήµανση η επωνυµία ή το σήµα
του εργοστασίου κατασκευής.
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• Για τον εύκολο καθαρισµό του κρυστάλλου από χώµατα, νερά κτλ, το εσωτερικό της
στεφάνης του περιβλήµατος του µετρητικού µηχανισµού, θα διαµορφωθεί µε
συγκλίνουσα γωνία 45 µοιρών.
• Για την σφράγιση των υδροµετρητών από την υπηρεσία και τη µη εξουσιοδοτηµένη
απεγκατάσταση τους, ο προµηθευτής θα προσφέρει πλαστικές ασφάλειες (ένα τεµάχιο
ανά υδροµετρητή) των ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ). Οι πλαστικές ασφάλειες θα
είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε υδροµετρητές. Η σφραγίδα αυτή θα τοποθετείται
κυκλικά (εξωτερικά) επί του περικοχλίου και δεν θα επιτρέπει την αποσυναρµολόγησή
του µετρητή από την γραµµή κατανάλωσης, καθώς και την αλλαγή κατεύθυνσης ροής
του µετρητή χωρίς την καταστροφή της. Η διάταξη ασφάλισης θα είναι στην εσωτερική
πλευρά της σφραγίδας ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης - παρέµβασης
από τρίτους. Η τοποθέτηση της διάταξης ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται χωρίς την
χρήση ειδικών εργαλείων
• Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος - περιβλήµατος µετρητικού µηχανισµού πρέπει να
εξασφαλίζει ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα.
• Το άνω ήµισυ του κελύφους (ορειχάλκινο πώµα) θα πρέπει να έχει κατάλληλο ύψος και
σπείρωµα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κρύσταλλο πάχους από 7 -14 mm.
• Οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται µε δύο τεµάχια ενωτικά παρεµβύσµατα (ρακόρ) που
το καθένα περιλαµβάνει:
α) Ενωτικό ακροστόµιο (ουρά) - 1’’ - τεµ ένα (1).
β) Περικόχλιο ενωτικού ακροστοµίου
γ) Ροδέλα στεγανότητας

- 1 1/4’’ Βαρέως τύπου - τεµ ένα (1).

- τεµ. ένα (1).

α. πάχος (3 χιλ)
β. υλικό κατασκευής: EPDM ή φίµπερ πράσινο
Γενικά χαρακτηριστικά ενωτικού παρεµβύσµατος (Ε.Π.) το οποίο περιλαµβάνει
(ενωτικό ακροστόµιο (ουρά) -1’’ + Περικόχλιο ενωτικού ακροστοµίου 1 1/4’’ Βαρέως
τύπου + ροδέλα στεγανότητας):
α. Πίεση λειτουργίας: 16 bar.
β. Σπείρωµα ενωτικού ακροστοµίου 1’’ καθώς και περικοχλίου 1 1/4’’ σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO 228
γ. υλικό κατασκευής ενωτικού ακροστοµίου, καθώς και περικοχλίου:
Ορείχαλκος CW 617N σύµφωνα µε το πρότυπο EN12165.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπον ώστε:
• Να εξασφαλίζεται µακρά χρήση χωρίς προβλήµατα
• Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιµης επέµβασης για αλλοίωση της
ένδειξης ή βλάβης του µηχανισµού
• Στην περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού, οι µετρητές δεν πρέπει να υφίστανται
βλάβη ή µεταβολή των µετρολογικών ιδιοτήτων τους.

ΥΛΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών των µετρητών,
πρέπει να έχουν άριστη συµπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται και συγκεκριµένα:
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• ∆εν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόµενες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του
νερού µέσα στα προβλεπόµενα όρια.
• Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση ή να έχουν υποστεί
την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.
• Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες µεταφοράς,
εγκατάστασης και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών
• Ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία. Η
καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών, στο σύνολο τους, από πλευράς
υγιεινής (πλαστικό, διάφορα κράµατα, κ.α.) θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά από
αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς - Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS,
HYDROCHECK, κλπ).
ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήµατος των µετρητών (σώµα, περίβληµα µετρ.
µηχανισµού, κάλυµµα), θα χρησιµοποιηθεί κράµα ορείχαλκου µε περιεκτικότητα σε χαλκό 75% και
σε κατάλληλη αναλογία κασσίτερου, ψευδάργυρου κλπ που να εξασφαλίζει ικανοποιητικές
µηχανικές ιδιότητες. Το κάλυµµα µπορεί να είναι από άλλο ισοδύναµο από πλευράς αντοχής υλικό.

Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί ο ορείχαλκος µε περιεκτικότητα σε χαλκό
χαµηλότερη από 75% και µέχρι 57% ο προµηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην
προσφορά του και απαραίτητα στο εσωτερικό του σώµατος των µετρητών θα γίνει
αντιδιαβρωτική προστασία, το είδος της οποίας θα περιγράφεται στην προσφορά του.
• Αν για την κατασκευή του περιβλήµατος εφαρµοστεί άλλη τεχνολογία πχ σφυρήλατα,
πρέπει να γίνει αναφορά στην προσφορά από τον προµηθευτή µε πλήρη περιγραφή και
στοιχεία.
• Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά
ελαττώµατα.
• Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κλπ µε ξένη ύλη ή κόλληση,
απαγορεύεται.
• Ο µηχανισµός των µετρητών µπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά
(POLYMER) αρκεί να ανταποκρίνονται άριστα στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
• Ο µηχανισµός πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια µέρη που θα αποτελούν σετ και θα
δίνουν την δυνατότητα αντικατάστασης µε απλό τρόπο επί τόπου, χωρίς την ανάγκη
αφαίρεσης του µετρητή. Εξαίρεση γίνεται µόνο για το φίλτρο.
• Το προστατευτικό κρύσταλλο του µηχανισµού θα εξασφαλίζει άνετη ανάγνωση της
ένδειξης. Το κρύσταλλο θα είναι κατάλληλου πάχους ώστε για µετρητές υγρού τύπου το
κρύσταλλο θα πρέπει να αντέχει σε εσωτερική υδραυλική πίεση 16 BAR.
• Σε καµία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το κρύσταλλο δεν θα θολώνεται
εσωτερικά.

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Τα µετρολογικά στοιχεία που πρέπει να έχουν οι προσφερόµενοι µετρητές θα είναι της
κατηγορίας R160-H βάση της οδηγίας MID 22/2004 ή κλάση C σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
για την κατηγορία της οδηγίας 75/33 της ΕΟΚ.

• Μονάδα µέτρησης θα είναι το κυβικό µέτρο (m3) τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια
αυτού.
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• Μέγιστη παροχή (Q4) θα είναι 7,9 m3/h τουλάχιστον. Στην παροχή αυτή ο µετρητής
πρέπει να λειτουργεί για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα χωρίς βλάβη του
µηχανισµού και χωρίς υπέρβαση των προβλεπόµενων ορίων σφάλµατος.
• Ονοµαστική παροχή (Q3) θα είναι 6,3 m3/h. Με την παροχή αυτή ο µετρητής πρέπει
να λειτουργεί συνεχώς.
• Ελάχιστη παροχή (Q1) θα είναι 39,4 l/h. Στην παροχή αυτή ο µετρητής θα έχει
δυνατότητα καταγραφής χωρίς υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου σφάλµατος.
• Μεταβατική παροχή (Q2) θα είναι 63 l/h. Η περιοχή αυτή είναι το όριο διαχωρισµού των
περιοχών ανεκτού σφάλµατος.
• Τα µετρολογικά στοιχεία των µετρητών θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
• Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Q2
συµπεριλαµβανοµένης και της Q4 δεν θα υπερβαίνει το +/- 2% για Τ30 και +/- 3% για
Τ50.
• Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Q1
συµπεριλαµβανοµένης και Q2 εξαιρουµένης (ευαισθησία) δεν θα υπερβαίνει το +/- 5%.
• Μεγάλη σηµασία θα δοθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στο σηµείο έναρξης καταγραφής
ανεξάρτητα από το σφάλµα που πάντως θα πρέπει να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα.

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ
• Η απώλεια πιέσεως η οφειλόµενη στον µετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 bar
υπό ονοµαστική παροχή Q3 και το 1 bar στην µέγιστη παροχή Q4. Η καµπύλη των
απωλειών λόγω τριβών συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην προσφορά.
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ
• Οι µετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι
κατασκευασµένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζουν προβλήµατα ή ελαττώµατα
όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωµάτων, παραµορφώσεις κλπ. Η πίεση λειτουργίας του
µετρητή θα είναι τουλάχιστον 16 bar.

• Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να αποδείξει ότι ο µετρητής αντέχει χωρίς διαρροή,
εφίδρωση των τοιχωµάτων, σε πίεση ίση µε 1,6 φορές τη µέγιστη πίεση λειτουργίας
(κατ’ ελάχιστον 25 bar) εφαρµοζόµενη επί 15 λεπτά.
• Κάθε µετρητής πρέπει ν µπορεί να αντέξει χωρίς καταστροφή ή εµπλοκή πίεση 2 φορές
τη µέγιστη πίεση λειτουργίας (32 bar) εφαρµοζόµενη επί 1 λεπτό. Για την αποφυγή
θραύσεων των γυάλινων καπακίων σε περίπτωση πλήγµατος τα υδρόµετρα θα
δοκιµασθούν στα 32 bar επί 1 λεπτό.
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
• Η διάταξη της ένδειξης πρέπει να επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και σωστή ανάγνωση του
όγκου του µετρούµενου νερού που εκφράζεται σε κυβικά µέτρα.
• Ο όγκος προκειµένου για µηχανισµούς ευθείας ανάγνωσης δίδεται µε την ανάγνωση των
διαδοχικών κατά σειρά ψηφίων που εµφανίζονται σε θυρίδες.
• Για µηχανισµούς µεικτής ανάγνωσης, ο όγκος δίδεται µε το συνδυασµό ευθείας και κυκλικής
ανάγνωσης, όπου µε ευθεία ανάγνωση θα καταγράφονται τα κυβικά µέτρα (µονάδες, δεκάδες,
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•

•

•

•
•

•

εκατοντάδες και µονάδες χιλιάδων κυβικών) και στην κυκλική, οι υποδιαιρέσεις του κυβικού
µέτρου (εκατοντάδες, δεκάδες µονάδες και δέκατα λίτρων).
Για όλους τους τύπους µετρητικών µηχανισµών το µαύρο χρώµα είναι ενδεικτικό των κυβικών
µέτρων και των πολλαπλασίων τους. Το κόκκινο χρώµα είναι ενδεικτικό των υποδιαιρέσεων του
κυβικού µέτρου.
Το µέγεθος των στοιχείων (αριθµών) θα είναι τέτοιο και θα έχουν αυτά τέτοια θέση σε σχέση µε
την πλάκα ώστε να διαβάζονται εύκολα στις συνθήκες που είναι τοποθετηµένα τα υδρόµετρα
(εντός φρεατίων). ∆ηλαδή θα είναι ευχερής η ανάγνωση από απόσταση τουλάχιστον 1 µέτρο
και υπό γωνία 30 µοιρών από την κατακόρυφο και θα έχουν στοιχεία µεγέθους τουλάχιστον 4
mm.
Για τους µετρητές υγρού τύπου θα έχει γίνει ειδική διαµόρφωση στην κατασκευή του µετρητικού
µηχανισµού για την προστασία των στοιχείων ανάγνωσης από διάφορες επικαθίσεις επί της
πλάκας.
Τα στοιχεία επί της πλάκας στους µηχανισµούς µεικτής ανάγνωσης θα έχουν ύψος 2 mm
τουλάχιστον.
Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και για την ρύθµιση του
υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.
Στην πλάκα του µετρητικού µηχανισµού θα υπάρχουν τα παρακάτω αναφερόµενα στοιχεία:

α) Χαρακτηριστικά της µονάδας µέτρησης (m3)
β) Η ονοµαστική ωριαία παροχή (Q3)
γ) Η θέση λειτουργίας όπου µε το χαρακτηριστικό Η θα δηλώνεται η οριζόντια
και µε το χαρακτηριστικό V η κάθετη.

θέση

δ) Τα σήµατα του εργοστασίου κατασκευής των µετρητών
ε) Κλάση µετρήσεων σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή της Ε.Ε.
στ) Την µέγιστη πίεση λειτουργίας εάν αυτή είναι µεγαλύτερη από 16 bar.
ζ) Ο αριθµός έγκρισης προτύπου της Ε.Ε.
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
• Οι µετρητές θα είναι εφοδιασµένοι µε διάταξη ρυθµίσεως που θα επιτρέπει την ρύθµιση στην
ακρίβεια λειτουργίας τους µέσα στα ανεκτά όρια του σφάλµατος.
• Η διάταξη ρυθµίσεως θα είναι στο πάνω µέρος ή στο πλαϊνό µέρος του σώµατος του µετρητή.

∆ΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
• Ο έλεγχος για την παραλαβή των µετρητών θα γίνεται απαραίτητα στις εγκαταστάσεις του
προµηθευτού και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον ίδιο.
• Ο προµηθευτής οφείλει να έχει πλήρως συγκροτηµένο εργαστήριο για την διενέργεια των
δοκιµών που προβλέπονται από τους κανονισµούς της Ε.Ε.
• Η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει το δικαίωµα να αποστείλει εκπροσώπους της για την παρακολούθηση όλων
των φάσεων της κατασκευής της συναρµολογήσεως και της δοκιµής των µετρητών.
• Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Επιχείρησης κάθε στοιχείο
σχετικό µε τους µετρητές προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και των αναφεροµένων προτύπων και
κανονισµών.
• Ο έλεγχος για την παραλαβή των µετρητών θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
για τρία σηµεία παροχών και ένα σηµείο ευαισθησίας. Τα σηµεία αυτά θα βρίσκονται µεταξύ
Qmin (Q1) και Qmax (Q4). Στον έλεγχο παραλαβής συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος
στεγανότητας σε πίεση τουλάχιστον 16 bar. Οι µετρητές θα δοκιµάζονται στο σύνολό τους στις
εγκαταστάσεις του προµηθευτού µε δική του δαπάνη.

Σελίδα 60

• Ανεξάρτητα αν ο έλεγχος έγινε παρουσία των εκπροσώπων της Επιχείρησης ο προµηθευτής
υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση ότι όλοι οι µετρητές έχουν δοκιµασθεί στο εργοστάσιο και
είναι µέσα στα προβλεπόµενα όρια λειτουργίας. Το πιστοποιητικό θα χορηγείται για την
ποσότητα των µετρητών των τµηµατικών παραδόσεων.
• Ανεξάρτητα από τις δοκιµές στο εργοστάσιο του προµηθευτού η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. επιφυλάσσεται να
ελέγξει τους µετρητές και στο δικό της συνεργείο ελέγχου µετρητών. Στο δοκιµαστήριο της
∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. θα ελέγχεται το 10% της παραληφθείσης τµηµατικώς ποσότητας. Σε περίπτωση
ευρέσεως σφάλµατος έστω και σε ένα µετρητή θα επαναλαµβάνεται η δοκιµή σε αναλογία 10%
της παραληφθείσης τµηµατικώς ποσότητας µετρητών. Εάν και πάλι ευρεθεί σφάλµα θα
απορρίπτεται όλη η τµηµατικώς παραληφθείσα ποσότητα µετρητών.

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά:
1. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate
ANNEX B)
µε σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID
2014/32/EC για τον προσφερόµενο υδροµετρητή, για την µετρολογική κλάση R160Η.
2. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου διεργασίας (Process approval)
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νέα Ευρωπαϊκή
Οδηγία MID 2014/32/EC για το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόµενου
υδροµετρητή. Γίνονται δεκτές οι κατηγορίες (Process approval - ANNEX D, F & H1)
– Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕC ή 2014/32/EC (άρθρο WATER METERS ANEX
MI-001...).
3. Πιστοποιητικό του χηµείου του κράτους ή άλλου επίσηµου φορέα του εσωτερικού ή
εξωτερικού για την καταλληλότητα όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών
(υδροµετρητή ή εξαρτηµάτων του και ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ)) για
πόσιµο νερό).
4. Ο προµηθευτής µε την προσφορά του πρέπει επίσης να υποβάλει:
α) Εικονογραφηµένους καταλόγους - τεχνικά φυλλάδια & τεχνική περιγραφή
(υδροµετρητών – ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ)- πλαστικών ασφαλειών).
β) Περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων µετρητών, καµπύλες
πτώσης πίεσης σε συνάρτηση µε την παροχή, καµπύλες σφάλµατος
συναρτήσει της παροχής.
γ) Σχέδια ή παραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των
εξαρτηµάτων
(υδροµετρητών – ενωτικών παρεµβυσµάτων (ρακόρ)πλαστικών ασφαλειών).
δ) Τη σχέση pulse/lt, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον
προσφερόµενο υδροµετρητή.
ε) Πλήρη και λεπτοµερή µετρολογικά στοιχεία των προσφερόµενων υδροµετρητών.
5. Εγγύηση των προσφερόµενων υδροµέτρων για τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14)
µήνες:
•

Από το εργοστάσιο κατασκευής.

•

Από τον προµηθευτή.
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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το φυσικό αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά κυρίως Υδροµετρητές διαφόρων ειδών και
δευτερευόντως εξαρτήµατα σωληνώσεων κτλ, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στον
προϋπολογισµό και αναλυτικότερα στο κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η ίδια η ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε ΚΑ 2000000000 σχετική πίστωση του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 της ∆ΕΥΑΑΝ (Β’ τροποποίηση)76.
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 59.990,40 €. Περιλαµβάνει τέσσερις (4)
επιµέρους οµάδες και οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν την δυνατότητα να συµµετάσχουν για τα
είδη µίας ή περισσοτέρων ή όλων των οµάδων, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α
ΟΜΑ∆Α 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (CPV: 44470000-5)

1.666,00

ΟΜΑ∆Α 2: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV: 44164310-3)

1.879,40

ΟΜΑ∆Α 3:
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ (CPV:
44167200-0)

3.065,00

ΟΜΑ∆Α 4: Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV: 38411000-9)

53.380,00

Η ∆ΕΥΑΑΝ δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού και σε
περίπτωση που αυτό συµβεί ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία οικονοµική ή άλλη
αποζηµίωση. Ακόµη, στα όρια της απευθείας ανάθεσης θα καλύπτεται η προµήθεια
απρόβλεπτων µικροϋλικών ή άλλων, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό, και είναι απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
και επισκευής των δικτύων της ∆ΕΥΑΑΝ.
Ανάλυση και Τεκµηρίωση προϋπολογισµού/Συνολική και ανά οµάδα-τµήµα/µονάδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
η

ΟΜΑ∆Α 1 : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (ΚΩ∆. – 44470000-5)

76

Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
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A.T.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
(€)

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

1

Βάνα σύρτου, ελάστικής Έµφραξης, Φλαντζωτή, µικρού
µήκους, F4 ,DN 50 PN 16

τεµ

5

113,00

565,00

2

Βάνα σύρτου, ελάστικής Έµφραξης, Φλαντζωτή, µικρού
µήκους, F4,DN 80 PN 16

τεµ

3

157,00

471,00

3

Βαλβίδα Εξαερισµού, ∆ιπλής Ενεργείας, για πόσιµο νερό,
χυτοσιδηρή ή πλαστική µε ορειχάλκινη βάση ,µε
σπείρωµα 1'' , PN 16
Φρεάτια ∆ικλείδων σταθερού καλύµµατος , ελάχιστου
ύψους 270mm κατά DIN 4056

τεµ

7

70,00

490,00

τεµ
4
35,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
ΦΠΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ):

140,00
1.666,00
399,84
2.065,84

4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ∆ύο χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα
λεπτά

ΟΜΑ∆Α 2η: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV: 44164310-3)
A.T.
1

2

3

4
5
6

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
(€)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

µέτρα

36

3,60

129,60

µέτρα

36

6,50

234,00

µέτρα

36

9,55

343,80

Μανσόν PVC, Φ63 (ονοναστικής πίεσης 16 ατµ.) µε
δακτύλιους στεγανοποίησης

τεµ

40

6,00

240,00

Μανσόν PVC, Φ90 (ονοναστικής πίεσης 16 ατµ.) µε
δακτύλιους στεγανοποίησης

τεµ

40

9,50

380,00

Μανσόν PVC, Φ110 (ονοναστικής πίεσης 16 ατµ.) µε
δακτύλιους στεγανοποίησης

τεµ

40

13,80

552,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

1.879,40

ΦΠΑ:

451,06

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ):

2.330,46

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3ης γενιάς, PE 100 σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2
διαµέτρου Φ63 και ονοµαστικής πίεσης 16 ατµ.
Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3ης γενιάς, PE 100 σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2
διαµέτρου Φ90 και ονοµαστικής πίεσης 16 ατµ.
Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3ης γενιάς, PE 100 σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2
διαµέτρου Φ110 και ονοµαστικής πίεσης 16 ατµ.

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ∆ύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα έξι
λεπτά

ΟΜΑ∆Α 3η : ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ (CPV: 44167200-0)

Σελίδα 63

A.T.
1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
(€)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

τεµ

10

47,80

478,00

τεµ

10

54,70

547,00

τεµ

10

105,00

1050,00

τεµ

3

330,00

990,00

Σέλλα ταχείας επισκευής αγωγών (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ
ΜΑΝΣΟΝ) µε µία σειρά κοχλιών σύσφιξης (µονόπλευρη
στήριξη) εξωτ. ∆ιαµέτρου 60-67 mm και µήκους 300 mm
Σέλλα ταχείας επισκευής αγωγών (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ
ΜΑΝΣΟΝ) µε µία σειρά κοχλιών σύσφιξης (µονόπλευρη
στήριξη) εξωτ. ∆ιαµέτρου 87-94 mm και µήκους 300 mm
Σέλλα ταχείας επισκευής αγωγών (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ
ΜΑΝΣΟΝ) µε µία σειρά κοχλιών σύσφιξης (µονόπλευρη
στήριξη) εξωτ. ∆ιαµέτρου 100-120 mm και µήκους 300
mm
Σέλλα ταχείας επισκευής αγωγών (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ
ΜΑΝΣΟΝ) εξωτ. ∆ιαµέτρου 306-316 mm και µήκους 210
mm

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

3.065,00

ΦΠΑ:

735,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ):

3.800,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Τρείς χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και εξήντα λεπτά

ΟΜΑ∆Α 4η: Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV: 38411000-9)

ΠΟΣΟΤ.

τεµ

1180

44,00

51.920,00

τεµ

10

51,00

510,00

τεµ

10

95,00

950,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

53.380,00

ΦΠΑ:

12.811,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ):

66.191,20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ογκοµετρικός Υδροµετρητής (DN15), G3/4", Μετρ. Κλάσης
R 315, Μήκους L=110mm

2

Ογκοµετρικός Υδροµετρητής (DN20), G 1", Μετρ. Κλάσης
R315, Μήκους L=190mm
Ταχυµετρικός Υδροµετρητής κρύου νερού πολλαπλής
ριπής (DN 25), G 1 1/4", Μετρ. Κλάσης R160-H, Μήκους
L=260mm

3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
(€)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

A.T.

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι
λεπτά

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσειςZ.

Σελίδα 64

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα. 77
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής αξίας, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
3,0% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο Αντικείµενο συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια των υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης της ∆ΕΥΑ
Αγίου Νικολάου για την κάλυψη των αναγκών της σε επισκευές, συντηρήσεις και
επεκτάσεις των δικτύων της.
Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιγράφονται - ζητούνται από την παρούσα
περιγραφή είναι τα ελάχιστα τα οποία χαρακτηρίζουν τα υπό προµήθεια υλικά.
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά
περίπτωση ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

77

Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
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του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνG»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»78, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονοµίας
και
Οικονοµικών
µε
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
78

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων »
της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο Συµβατικά στοιχεία
Η ∆ιακήρυξη.
Προϋπολογισµός Μελέτης.
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Προϋπολογισµός Προσφοράς.

Άρθρο 4ο Τεχνικές προδιαγραφές - Γενικές απαιτήσεις
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008 ή
ISO 9001:2015, σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, που βασίζεται στη σχετική
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από οργανισµούς που εφαρµόζουν τη
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Επίσης οφείλουν να συµµορφώνονται
µε το ευρωπαϊκό πρότυπο τήρησης συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε
το πρότυπο ISO 14001: 2004, ή άλλων αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου 309 του
Ν.4412/2016, µε πεδίο εφαρµογής ανάλογο του αντικειµένου της σύµβασης.
Οι κατασκευάστριες εταιρίες για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008 ή
ISO 9001:2015, για όλα τα προσφερόµενα είδη ανά κατηγορία, που να περιλαµβάνεται και ο
συγκεκριµένος υπό προµήθεια εξοπλισµός, που βασίζονται στην σχετική σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισµούς που εφαρµόζουν τη σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
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Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001: 2008 ή ISO 9001:2015 που θα
προσκοµιστούν ανά κατηγορία, θα πρέπει να είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν
από το συµµετέχοντα (Υπεύθυνη ∆ήλωση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001: 2008 ή ISO 9001:2015 που θα
προσκοµιστούν ανά κατηγορία, θα πρέπει να αναφέρονται στην κατασκευή των
ζητούµενων προϊόντων.

Οι τεχνικές προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία και θα καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ανά περιγραφόµενη κατηγορία κατ’ ελάχιστο
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Μέρος Α του παραρτήµατος Ι της παρούσας.

Άρθρο 5ο Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

5.1. Εγγύηση συµµετοχής
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, αξίας 2 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α., ανά οµάδα
υλικών και ειδικότερα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑ∆Α 1η: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (cpv: 44470000-5)

1.666,00

33,32

ΟΜΑ∆Α 2η: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (cpv: 44164310-3)

2.330,46

46,61

ΟΜΑ∆Α 3η: ΣΤΡΟΦΙΓΚΕΣ,
ΚΡΟΥΝΟΙ,
∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ και ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ∆Η
(cpv: 42130000-9)

3.065,00

61,30

53.380,00

1.067,60

ΟΜΑ∆Α 4η: Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
(cpv: 38411000-9)

Γίνεται δεκτή εγγυητική που δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφερόµενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στο σύνολο των ειδών
κάθε οµάδας (1-2-3-4) που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτοντας
φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.

5.1.1. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
5.1.2. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρο 305 έως 309 του ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
5.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
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ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ'
ελάχιστον τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης και τα οριζόµενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα
έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
5.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικών
Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόµενων υλικών ανά υλικό (αριθµό τιµολογίου),
ορίζεται σε δεκατέσσερις µήνες (14) από την ηµεροµηνία παράδοσής τους στην ∆ΕΥΑ
Αγίου Νικολάου, εκτός αν ορίζεται περισσότερο για ορισµένα είδη στα τεχνικά
χαρακτηριστικά της παρούσας ή στα έγγραφα της σύµβασης. Μέσα σε αυτό το διάστηµα
οποιοδήποτε υλικό κριθεί ακατάλληλο, αντικαθίσταται εντός 15 ηµερών από την έγγραφη
ειδοποίηση στον ανάδοχο.

Άρθρο 6ο Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης, διάρκεια σύµβασης,
Ο Αναθέτοντας Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 315 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται µετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο Αναθέτοντας Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα
φορέα η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης µε δυνατότητα χρονικής παράτασης µέχρι 50% αυτής.
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Η ∆ΕΥΑΑΝ δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού και σε
περίπτωση που αυτό συµβεί ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία οικονοµική ή άλλη
αποζηµίωση

Άρθρο 7ο Χρόνοι παράδοσης – Τόπος υλοποίησης /παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της
σύµβασης, ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια υλικό.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 8ο Παραλαβή υλικών – Τρόπος παραλαβής υλικών
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
προµηθειών, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών
γίνεται µε πρακτική δοκιµασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής,
µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής,
µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων
που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί
να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της
αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής
µετά τα αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης.
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Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου και σε
περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους χωρίς
καµία επιβάρυνση για τον αναθέτοντα φορέα.
Η ∆ΕΥΑΑΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προµήθειας. ∆εν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο
προσωπικό του προµηθευτή ή τρίτων.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν
µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 9ο Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 10ο Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αναθέτοντος φορέα, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6.1 «Χρόνος παράδοσης υλικών» της παρούσας.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί
τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 306 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
µέλη της ένωσης.

Άρθρο 11ο Κρατήσεις – δικαιώµατα τρίτων – επιβαρύνσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.

Σελίδα 73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα φορέαi και την διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (ΑΦ)
- Ονομασία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν)
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 51130
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λατούς 8 - Άγιος Νικόλαος - Τ.Κ. 72100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Μανώλης Καναβός
- Τηλέφωνο: 2841091218
- Ηλ. ταχυδρομείο: deyaan.ty@gmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.deyaan.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 20119, CPV:
44470000-5, CPV: 44164310-3, CPV: 44167200-0, CPV: 38411000-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [
]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Προμήθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
− συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
− δωροδοκίαx,xi·
− απάτηxii·
− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
−

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

−

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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xx

(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Έχει

συνάψει

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
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απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1β) Ο μέσος («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[τελευταία τριετία], […] [ευρώ]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2β) Ο μέσος ετήσιος («ειδικός») κύκλος (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα [τελευταία τριετία],[…][ευρώ]
και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β)
Μόνο
για δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών
και δημόσιες
συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvii:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Απάντηση:
Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…………..]
Περιγραφή

Ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
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προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν :
α) ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxix.
β) ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει………. στο Μέρος ΙΙ και Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019» Η προκήρυξη του οποίου καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε ΑΔΑΜ :
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxvii

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxviii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxix

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Σελίδα 94

