
 

 
1 

 

 

Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)   

Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ταχ. Δ/νση: 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΤΚ 50200 

Τηλέφωνο: 2463053666  

Fax: 2463053666 

e-mail: info@kepekozani.gr 

www.kepekozani.gr 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη συστημάτων μετρητικών διατάξεων κρίσιμων 

παραμέτρων του πόσιμου νερού στο υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο φορέα 

υδροδότησης στο πλαίσιο του έργου “Improving Water Management and Supply 

Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER” του 

προγράμματος INTERREG – IPA II CBC PROGRAMME «Ελλάδα Αλβανία 2014-2020» 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΠΕ. 

 

Διακηρύττει 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη 

συστημάτων μετρητικών διατάξεων κρίσιμων παραμέτρων του πόσιμου νερού στο 

υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο φορέα υδροδότησης στο πλαίσιο του έργου “Improving 

Water Management and Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and 

Tools SAVE–WATER” του προγράμματος INTERREG – IPA II CBC PROGRAMME 

«Ελλάδα Αλβανία 2014-2020»», προεκτιμώμενης δαπάνης 136.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

 

Πτολεμαΐδα, Σεπτέμβριος 2021 

http://www.kepekozani.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 
2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ .......................... 1 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................ 5 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................ 5 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................... 6 

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................... 7 

1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .......................................................................................................... 9 

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .......... 11 

1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .............................................................................................................. 13 

1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ......................................... 14 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................ 15 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................. 15 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .......................................................................................... 15 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ........................................ 15 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................. 16 

2.1.4 Γλώσσα ...................................................................................................................... 17 

2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................. 17 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................... 18 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .............................................................................................. 18 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ............................................................................................... 19 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .................................................................................................. 20 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ................................ 24 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ...................................................... 24 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .................................................................... 25 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης . 25 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................ 25 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ................................................................ 26 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .................................................................................................. 32 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ................................................................................................... 32 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................. 33 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ...................................................................... 33 





 

 
3 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ......................................................... 33 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ..... 36 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών ..................................................................... 38 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ............................................................................ 39 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ............................................................................... 40 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................ 41 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...................................................... 41 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ............................................................... 41 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ......................................................................................... 41 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .......................................................... 43 

3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................ 44 

3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ................. 45 

3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................. 47 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................. 48 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ............................................. 48 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ............................................... 49 

4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................ 49 

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .............................................................................................................. 49 

4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .............................................. 50 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................. 50 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................. 51 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .................................................................................................... 51 

5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ....................................... 52 

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 53 

5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ................................................................................ 53 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ........................................................................................... 55 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................... 55 

6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ........................ 55 





 

 
4 

 

6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ...................................................................... 56 

6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................. 57 

6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ................................ 57 

6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .................................................................... 57 

6.7 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ............................................................................................ 58 

6.8  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ................................. 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................................... 60 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................ 60 

Α1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................... 60 

Α2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ........................................................................................... 65 

1. Μεταδότες μετρήσεων ................................................................................................. 65 

2. Μονάδες μεταγωγής (Gateway) .................................................................................. 66 

3. Παροχόμετρα νερού .................................................................................................... 67 

4. Αισθητήρες πίεσης δικτύου ......................................................................................... 67 

5. Σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού ........................................................................... 67 

6. Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους ................................................................ 71 

7. Φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών διαρροών ....................................................... 72 

8. Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής επιφανειακών υδάτων ..................................... 74 

9. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ........................................................................................... 75 

Α3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................. 89 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ......................................... 92 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΤΕΥΔ ....................................................................................................... 94 

 

 

 

 





 

 
5 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 
Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) Αμιγής 
Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL53 

Τηλέφωνο 2463053666 

Φαξ 2463053666 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kepekozani.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραμματεία - 24630 53666 

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

Αριθμός Πρωτοκόλλου  0823 / 30-09-2021 

Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136299 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας είναι ΝΠΙΔ και είναι Αμιγής Περιφερειακή Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας.   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελετών. 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου του Ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: 

• της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

• https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm 

• http://www.eprocurement.gov.gr 

• http://www.kepekozani.gr 

https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.kepekozani.gr/
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• http://www.ipa-cbc-programme.eu 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 24630 53666 / fax: 

24630 53666 / email: info@kepekozani.gr, Γραμματεία, Κέντρο Περιβάλλοντος, 1ο 

χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, 50200 Πτολεμαΐδα.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση – Τρόπος υποβολής 
προσφορών  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  Για 

κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν. 4412/16, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο άρθρο 1.4 της διακήρυξης. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο “Improving Water Management and Supply 

Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER” το οποίο έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC 

«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5033050. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα INTERREG 

IPA II CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2018ΕΠ50560025) (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 

15% Εθνική Συμμετοχή). 

 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29- 5-2013), στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στις σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Η έννοια της επίδοσης προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου είναι ότι έλαβε υπόψη του κατά 

τη σύνταξη της, τις γενικές και ειδικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον 

τόπο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές των 

ειδών, την κατάσταση των δρόμων, την εξεύρεση εργατικών χεριών καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες τοπικές – ειδικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της 

προμήθειας και την εκτέλεση της σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι: 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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• Κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών 

της παρούσας. Η προμήθεια δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τμήματα. 

 

• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών αυτόματα επιφέρει την απόρριψη ολόκληρης 

της προσφοράς. 

• Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή 

προϋπολογισμού της παρούσας. 

• Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

• Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη συστημάτων 

μετρητικών διατάξεων κρίσιμων παραμέτρων του πόσιμου νερού στο υφιστάμενο υδρευτικό 

δίκτυο φορέα υδροδότησης στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.5.3 του έργου “Improving Water 

Management and Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–

WATER” του προγράμματος INTERREG – IPA II CBC PROGRAMME «Ελλάδα Αλβανία 

2014-2020». 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. Το σύστημα 

μέτρησης ποιότητας και ποσότητας νερού θα πρέπει να υποστηρίζεται τεχνικά από τον 

ανάδοχο, καθώς και από τους κατασκευαστικούς οίκους των αισθητηρίων, τουλάχιστον για 

ένα (1) έτος από την εγκατάστασή του. Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη 

βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων με τη συχνότητα που απαιτείται προκειμένου να 

διασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία και η ορθότητα των μετρήσεων. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των απαιτήσεων – τεχνικών 

προδιαγραφών και οικονομικού περιεχομένου (οικονομική προσφορά) της σύμβασης, δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για τις 

απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για το οικονομικό αντικείμενο 

(οικονομική προσφορά) της παρούσας διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV). 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

1 Μεταδότες μετρήσεων ΤΕΜΑΧΙΑ 12 32441200-8 

2 Μονάδα μεταγωγής (gateway) ΤΕΜΑΧΙΑ 2 32441200-8 

3 Παροχόμετρα νερού ΤΕΜΑΧΙΑ 2 38421000-2 

4 Αισθητήρες πίεσης δικτύου ΤΕΜΑΧΙΑ 7 38423000-6 

5 Σύστημα μέτρησης ποιότητας 

νερού 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3 38424000-3 

6 Φασματοφωτόμετρο ορατού – 

υπεριώδους  
ΤΕΜΑΧΙΑ  1 38424000-3 

7 Φορητό σύστημα εντοπισμού 

αφανών διαρροών 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 38424000-3 

8 
Φορητό σύστημα μέτρησης 

παροχής επιφανειακών 

υδάτων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 38424000-3 

9 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΤΕΜΑΧΙΑ 2 30000000-9 

10 Υλικά εγκατάστασης και 

εγκατάσταση 
ΤΕΜΑΧΙΑ 12 44100000-1 

Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ 136.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 32.640,00 € 

Τελική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 168.640,00 € 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 168.640,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 136.000,00  Φ.Π.Α.: € 

32.640,00). 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να υποδιαιρείται σε  τμήματα1  αποβλέποντας στην 

πλήρη διασφάλιση της συνδεσιμότητας και λειτουργικότητας του προς προμήθεια 

εξοπλισμού με το υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών2.   

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της ή νωρίτερα. 

 
1  Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή 

χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν 
σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους  

2  Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι η κατηγορία δαπανών 

«Equipment - Εξοπλισμός» του Εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του έργου “Improving Water 

Management and Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–

WATER” MIS 5033050. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση 

και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», Άρθρο 43 Τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147),  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4497/2017 (Α' 171), άρθρο 107 τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 
3 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 

κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον 
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

4 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 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. 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 Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα»5, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 

υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 

4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και 

β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 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», 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 τον Εσωτερικό Κανονισμό του φορέα, 

 το ΦΕΚ ίδρυσης του φορέα (ΦΕΚ 179/25-2-1998) και τις τροποποιήσεις του, 

 
5 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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 τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ:Ψ7ΘΓ4653Ο7-

ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

 το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - IPA ΙΙ CBC Greece 

– Albania 2014 – 2020, 

 το εγκεκριμένο Subsidy Contract του έργου «Improving Water Management and Supply 

Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER» με κωδικό A1-

1.1-3, 

 το εγκεκριμένο Partnership Agreement του έργου «Improving Water Management and 

Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER» με 

κωδικό Α1-1.1-2, 

 το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) και τον προϋπολογισμό του έργου 

«Improving Water Management and Supply Infrastructure via Smart Technologies, 

Policies and Tools SAVE–WATER», 

 την υπ’ αριθμό 43 / 2021 απόφαση - Πρακτικό 7ης Συνεδρίασης 2021 (ΑΔΑ: ΩΤΗΣΟΡΜΙ-

Ι1Σ) απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού στα πλαίσια του 

εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Improving Water Management and 

Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER» με το 

οποίο εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, 

 της υπ’ αριθμό 006 / 2020 απόφαση - Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης 2020 (ΑΔΑ:66ΧΟΟΡΜΙ-

ΝΝΕ) του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός Επιτροπών Κέντρου Περιβάλλοντος» και της υπ’ αριθμό 

078 / 2020 απόφαση - Πρακτικό 12ης Συνεδρίασης 2020 (ΑΔΑ: 6Ρ12ΟΡΜΙ-8ΞΘ) του Δ.Σ. 

με θέμα «Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Προμηθειών του ΚΕ.ΠΕ», 

 την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ 81337 - 20-07-2021 διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου 

διακήρυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  του 

Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

 το πρωτογενές αίτημα του φορέα με αριθμό ΑΔΑΜ: 21REQ009027313 2021-08-04 και την 

έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος του έργου με αριθμό ΑΔΑ: ΩΤΗΣΟΡΜΙ-Ι1Σ και 

ΑΔΑΜ: 21REQ009027348 2021-08-04 στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια 

και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

 την υπ' αριθμό 0802 / 28-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009285440 2021-09-30) προκήρυξη 

του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

 την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα 

των δαπανών, 

 τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ), 

 την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Προθεσμία υποβολής 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/10/2021 και ώρα 23:596 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 19/10/2021 και ώρα 10:00. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ  
01/10/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

30/09/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

01/10/2021, ώρα 09:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

15/10/2021, ώρα 23:59 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
19/10/2021, ώρα 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

19/10/2021, ώρα 11:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με 

υπηρεσία χρονοσήμανσης. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής δεν καταστεί δυνατή την 

ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) 

ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο 

διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην 

περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

τηλεομοιοτυπία όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 

Γνωμοδοτικά Όργανα 

Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισμού, ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Προμηθειών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 006 / 2020  απόφαση - Πρακτικό 7ης 

 
6 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 
παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις 
συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019 
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Συνεδρίασης 2020 (ΑΔΑ:66ΧΟΟΡΜΙ-ΝΝΕ) του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ. με θέμα «Ορισμός 

Επιτροπών του Κέντρου Περιβάλλοντος». 

Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι να: 

I. Αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων 

II. Ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

III. Ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές 

IV. Απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 

ορίζονται 

V. Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

υποφακέλων των προσφορών 

VI. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα, τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 

υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας 

VII. Γνωμοδοτεί προς τα αρμόδια όργανα, για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)7.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 136299 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 8 9 10 
11, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες:  

 
7 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

8 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 
2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

9 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. 
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

10 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται 
μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 
4412/2016 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

10  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, 
ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Πτολεμαίος 

2. Πρωινός Λόγος 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)12  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.kepekozani.gr στη διαδρομή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη 

διεύθυνση (URL): https://greece-albania.eu/  στη διαδρομή: NEWS  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

 

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 τους,13  

β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 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. 

 
11  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της 
Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

12  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, 
ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

13 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kepekozani.gr/
https://greece-albania.eu/
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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 σύναψης14  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), με αριθμ. 0802 / 28-09-2021 

(ΑΔΑΜ: 21PROC009285440 2021-09-30) 

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, ήτοι: 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της σύμβασης 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr15. 

Κατ' εξαίρεση τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται16 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 

 
14 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 
62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από 
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 
τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του 
άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

15 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω 
ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, 
σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό 
ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 

16 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 1  του ν. 4412/2016  
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καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους17, που ανέρχεται σε 20 ευρώ, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 

έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. 

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 

ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 

άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο18. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο πέντε 

(5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο19. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

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 ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών20. 

 

 
17  Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των 

εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. 

18 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 

19 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 

20 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της διακήρυξης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)21. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.22  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.23  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά, 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 γλώσσα.24 

 

2.1.5 Εγγυήσεις25 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)26, 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. 

 
21 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 

22 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 
4605/2019 

23 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ 

του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 

24 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

25 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  

26  Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018) 
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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 (ΚΕ.ΠΕ.) προς την οποία απευθύνονται, δ) 

τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους 

όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών27, 

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 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.28 

 
27 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017 

28 Στο 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 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. H Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

Ηλεκτρονική Υπογραφή 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής29 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, η οποία απευθύνεται στο Κέντρο Περιβάλλοντος, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 2720 ευρώ (δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 

ευρώ) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η 

εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Η αναθέτουσα αρχή 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. 

 
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 

29 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες: 

- μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής» ή την 

έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

 

- μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας «άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής Προστασίας» ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 

- μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 2.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού) έως 2.2.8 (Στήριξη στην ικανότητα τρίτων), δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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: 

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

ακόλουθους λόγους:  

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

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
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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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 Συμβουλίου. 

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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Επίσης αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία (διαγωνισμό) στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

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.  

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 

εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 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 φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(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 μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

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

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) 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,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι 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 (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 τη 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 
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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. 

2.2.3.7. 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. 

 

 

2.2.3.8. 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 Επιλογής30  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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.   

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης, οι οικονομικοί φορείς να πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

 
30 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 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6. 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 
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κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη, ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της 

σύμβασης δίχως Φ.Π.Α., ήτοι 136000 ευρώ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς και τα προϊόντα που παρέχουν απαιτείται να φέρουν τις 

πιστοποιήσεις και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως τίθενται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 

στην οποία να δηλώνουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τις αναγραφόμενες 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνικές Προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών. 

Για τη διασφάλιση της ποιοτικής και τεχνικής αρτιότητας του έργου θα πρέπει οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι να διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη μετρητικών 

συστημάτων πεδίου, αλλά και σε τηλεμετρικά συστήματα περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν προμηθεύσει και εγκαταστήσει τουλάχιστον πέντε (5) 

τηλεμετρικά δίκτυα μέτρησης υδατικών παραμέτρων, και να διαθέτουν πιστοποιητικό 

Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο 

Πρότυπο, με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης 

περιβαλλοντικών παραμέτρων.       

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης31 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο Πρότυπο, με πεδίο 

εφαρμογής το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης περιβαλλοντικών 

παραμέτρων.    

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 

έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

 
31 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) 
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άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο «Αποκλεισμός 

Υποψηφίων (Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016)». 

Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον 

οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 

που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του, η Αναθέτουσα απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο 

να τον αντικαταστήσει. 

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 

υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 

ένωση αυτή32. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4, 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), 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ (Σχετ: η απόφαση υπ' αριθμό 65/2017 του 2ου κλιμακίου της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ 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). 

Επίσης παρέχεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση (URL): 

www.kepekozani.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

 
32 Δυνατότητα της A.A. σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 

καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών 
φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως 
διαγράφεται. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 2.2.3.1 και 2.2.3.2 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα33 34 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 

περ. γ του ν. 4412/201635. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 

και 2.2.6 )36. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.437. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

 
33 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   

34  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ).έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

35 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

36 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

37 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016 
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αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 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 ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά38: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η έκδοση θα πρέπει να έχει γίνει έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

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 2.2.3.1, 

 
38 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.   
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 

αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 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.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 - 

 
39 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β1 δεν απαιτείται να υποβληθούν στο φάκελο της 

προσφοράς. Τα απαιτούμενα στοιχεία δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της 

προσφοράς. Η υποβολή των εν λόγω αποδεικτικών απαιτείται μόνο από τον προσωρινό 

ανάδοχο κατά την υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5. 

 
40 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  
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 στην οποία να δηλώνουν την 

πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τις αναγραφόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Τεχνικές 

Προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών.41 

Επίσης, προσκομίζουν:  

1. Σύντομη τεχνική περιγραφή, αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και στοιχεία 

επικοινωνίας των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) για πέντε (5) τουλάχιστον 

τηλεμετρικά δίκτυα μέτρησης υδατικών παραμέτρων που έχουν προμηθεύσει 

και εγκαταστήσει  

2. Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 

ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο Πρότυπο, με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό και 

την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων       

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 

Πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο Πρότυπο, με πεδίο εφαρμογής το 

σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.42 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
41 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 2.2.6 

42  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 

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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 

ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 

το σκοπό αυτό.43 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

   

 
43 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. Πιο 

συγκεκριμένα, δε θα κρίνεται αποδεκτή προσφορά, η οποία θα δίδεται για μεμονωμένα είδη.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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 αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 44. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 

άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 

 
44 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 

εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 45 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 

τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 

παρούσα, 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 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. 

Δε 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. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 

το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 

οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

[pdf]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 

τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δε φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Υποβάλλονται δε, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ στην κάτωθι διεύθυνση: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς  
Κέντρο Περιβάλλοντος, 1ο χλμ. Πτολεμαίδας – Κοζάνης, 
Πτολεμαίδα 50200  

Υπ’ όψη 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών για την 
Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων (του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016)  

Συστημικός αριθμός διακήρυξης  136299 

Τίτλος διακήρυξης  

Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη συστημάτων 

μετρητικών διατάξεων κρίσιμων παραμέτρων του πόσιμου 

νερού στο υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο φορέα 

υδροδότησης  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού   19 / 10 / 2021 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

(προσφέροντος) 

Επωνυμία  …………………………………………………..  

Διεύθυνση  …………………………………………………..  
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Αριθμός τηλεφώνου  …………………………………………………..  

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (Fax)  …………………………………………………..  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  …………………………………………………..  

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016)» 

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας46. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του 

ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και στη συνέχεια προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή 

στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Δεν απαιτείται να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα 

που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και φέρουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά που οι αρχές 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων, σύμφωνα με το ν.4250/2014.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. 

της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση.  

2. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 

2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 
46 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία 

πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, 
περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 

για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

3. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει 

τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμμετοχής 

συμπεριλαμβάνονται: τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία 

δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο 

κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το 

πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του 

θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα 

ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει 

να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 

διαγωνισμό. 

 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

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 Ι 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 Παράρτημα.47  

Συγκεκριμένα: 

1. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 

η καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι. 

2. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης 

Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

 
47 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 προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με 
Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 
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αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά τα 

απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν όλα τα είδη για τα οποία συμμετέχει, δηλαδή 

οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο στοιχείο του υπό προμήθεια εξοπλισμού απαιτείται από την 

μελέτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Για όσες απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν μπορούν να 

αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του φορέα, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα.   

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο [pdf]. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση τα αναγραφόμενα στην παρούσα κριτήρια 

ανάθεσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.3 της παρούσας διακήρυξης. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, 

ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σε 

μορφή pdf. 
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Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του Συστήματος και του υπογεγραμμένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το 

τελευταίο. 

Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται σε ευρώ για το σύνολο των 

ζητούμενων ειδών. 

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 σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ότι η συνολική τιμή ανά είδος συμμετοχής της 

οικονομικής προσφοράς δε θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα ανά είδος δαπάνη. 

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

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

• δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα και 

• δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 

• προσφέρεται τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας 

Δίδεται υπόδειγμα οικονομική προσφοράς στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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 τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη 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 στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δε ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 

της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 

της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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 θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ι) η οποία υποβάλλεται για μέρος μόνο των ζητούμενων ποσοτήτων της προμήθειας, 

στην οποία συμμετέχει. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -

Τεχνική Προσφορά» την 19/10/2021 και ώρα 10:00 48 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, 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 κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Tο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

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. 

 
48 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά 

την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας. 
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 

τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 

οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων 

των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς 

έγκριση.  

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 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προφορών 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. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 

τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας.  

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου49 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  

αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 

του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 
49 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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i. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης 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 τη 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 του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη 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 δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης50. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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 της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 

αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 

την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
50  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 

4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 
περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της 
ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της 
ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, 

δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 

366 του ν. 4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017, 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) 

ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 

μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 

διενέργεια της διαδικασίας51. 

 
51  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 

αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 

εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα 

άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 

δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και 

της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ 

και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση 

της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 

ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 

και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

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 τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1β) 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 52 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 

με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας,  που θα 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 

καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 

χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος 

πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής (εάν υπάρχει) επιστρέφονται στο 

σύνολό τους [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται 

τμηματικά: αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 

τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] 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. 

 

 
52 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 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΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 

6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής απ’ ευθείας του υπεργολάβου.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 

221 του ν. 4412/16. 53 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 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 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. 1α του Ν. 4412/2016) 





 

 
51 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Δίνεται η δυνατότητα και του κάτωθι τρόπου: 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. 1 περ. δ του ν. 4412/2016 

και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με 

πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 

παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 

συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 

της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 

υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων 

του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την 

εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 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 (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201654. 

 
54 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 

θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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γ) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 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 στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που 

του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δε 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 τη 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, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 

από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  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. 
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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, δε 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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής 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 και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

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), καθώς και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 

την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δε χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 

δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
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προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό όπως ορίζεται σύμφωνα με την 

μελέτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και μέσα στον καθορισμένο από την εκάστοτε σύμβαση χρόνο. 

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 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. 

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. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος 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.4412/1655  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

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 τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 
55 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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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΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από τη 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 δε μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών. 

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 Δημοσίου 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 τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δε 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 πρωτοκόλλων56. 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται 

 

 
56 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 
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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 τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δε 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 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα με το 

προσφερόμενο είδος, σε τόπο που θα υποδείξουν. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με την 

Τεχνική Προσφορά. 

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει όλες τις απαιτούμενες από τη μελέτη 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, εγγυήσεις για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Ως χρόνος έναρξης των 

εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

Η εγγυημένη λειτουργία του εξοπλισμού ορίζεται για όλα τα είδη σε τουλάχιστον 1 έτος. Η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 

να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

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 συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 

και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτόν 

από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της, 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
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του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση 

του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως 

άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την 

ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 

της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο 

χρονικό διάστημα, που ορίζεται σα χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. 

 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 

της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 

υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 

προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).57 

 

 

 
57  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).       
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 
Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 
διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται 
εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 
4412/2016. 
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Για το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

Όλγα Πουταχίδου 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στόχος της παρούσας είναι η «Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη σε δίκτυο ύδρευσης 

Δήμου της ΠΕ Φλώρινας συστημάτων μετρητικών διατάξεων κρίσιμων παραμέτρων του 

πόσιμου νερού» στο πλαίσιο του έργου “Improving Water Management and Supply 

Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER” του προγράμματος 

INTERREG – IPA II CBC PROGRAMME «Ελλάδα Αλβανία 2014-2020», που έχει λάβει 

κωδικό MIS 5033050. 

 

ΠΛΑIΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVE-WATER 

Το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα – Αλβανία 

2014-2020» υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμμετεχουσών χωρών. Στο πλαίσιο 

ενός κοινού ταμείου, οι δύο χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και εκμεταλλεύονται τα 

πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής για να επιτύχουν οφέλη και για τις δύο χώρες. 

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) 

αποτελεί το χρηματοδοτικό εκείνο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει την 

ενίσχυση της προενταξιακής πορείας των υποψήφιων και δυνητικά υποψηφίων προς ένταξη 

στην ΕΕ χωρών. Συγκεντρώνει υπό μια κοινή ομπρέλα όλα τα διαφορετικά εργαλεία 

προενταξιακής βοήθειας των περασμένων ετών (Phare CBC, ISPA, SAPARD, CARDS κτλ.). 

Οι πόροι του κατανέμονται σε πέντε πυλώνες: 

I. Στήριξη μετάβασης και θεσμική υποστήριξη και ανάπτυξη 

II. Διασυνοριακή Συνεργασία 

III. Περιφερειακή Ανάπτυξη 

IV. Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 

V. Αγροτική Ανάπτυξη 

Η Διασυνοριακή Συνεργασία συμβάλει στη μετατροπή των περιφερειών εκατέρωθεν των 

εσωτερικών ή εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχυρούς οικονομικούς και 

κοινωνικούς πόλους. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνονται δράσεις στους τομείς 

επιχειρηματικότητας, βελτίωσης της κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων, ενίσχυσης δεσμών 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, βελτίωσης της πρόσβασης σε δίκτυα μεταφορών 

και επικοινωνίας, ανάπτυξης της κοινής χρήσης υποδομών, διοικητικής συνεργασίας, 

απασχόλησης, διάδρασης μεταξύ κοινοτήτων, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Η 

διασυνοριακή συνεργασία στόχο έχει την «κάλυψη των κενών». Το επιτυγχάνει μέσω 

συμφωνημένων διασυνοριακών στρατηγικών «ανάλυσης και απάντησης», ειδικά 

σχεδιασμένων για κάθε παραμεθόρια περιοχή. 
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Βασικός στόχος του προγράμματος INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» 

είναι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και ενίσχυσης 

της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τοπικών πληθυσμών και περιφερειακών θεσμών, 

σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και τις εθνικές πολιτικές, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

οι κοινές προκλήσεις μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων. 

Τα έργα που εγκρίνονται προς υλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος εφαρμόζονται στις 

ακόλουθες περιοχές: 

Ελλάδα (Περιφερειακές Ενότητες): Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, 

Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα.  

Αλβανία (Περιφέρειες): Αυλώνα, Αργυρόκαστρο, Κορυτσά και Μπεράτ.  

Στόχοι του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας 2014-2020 

(INTERREG IPA ΙΙ CBC Greece-Albania 2014-2020) είναι: 

• Αύξηση της ικανότητας διασυνοριακής υποδομής στον τομέα των μεταφορών, της 

διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων  

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων  

• Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης 

των καταστροφών με εστίαση στις δασικές πυρκαγιές 

• Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

του τουρισμού 

• Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της επιβίωσης των επιχειρήσεων και της 

ανταγωνιστικότητας    

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVE-WATER 

Τίτλος Έργου 
SAVE-WATER «Improving Water Management and Supply Infrastructure via Smart 
Technologies, Policies and Tools» (Βελτιώνοντας τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και 
υποδομών με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων) 

Ακρωνύμιο 
SAVE-WATER 

Επικεφαλής εταίρος 
PB1. REGION OF IONIAN ISLANDS (GR) 

Εταίροι  
PB2. Region of Epirus (GR) 
PB3. Regional Council of Vlora (AL) 
PB4. Regional Council of Korca (AL) 
PB5. Environmental Centre, Region of Western Macedonia (GR) 
PB6. Municipal Enterprise for Water Supply and Sewerage of Ioannina (GR) 
PB7. Ionian University, Research Committee (GR) 
PB8. Western Macedonia University of Applied Sciences, Research Committee (GR)     

Συνοπτικές Πληροφορίες 
Το νερό αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή, τη φύση και 
την οικονομία της κάθε περιοχής.  
Τα γλυκά ύδατα αποτελούν μόνο το 2% των παγκόσμιων υδάτινων αποθεμάτων και οι 
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συνεχώς αυξανόμενες και ανταγωνιστικές απαιτήσεις σε αυτό ενδέχεται να οδηγήσουν έως 
το έτος 2030 σε έλλειψη έως και 40% παγκοσμίως. Επιπλέον, οι απώλειες πόσιμου ύδατος 
που παρατηρούνται εξαιτίας των γερασμένων δικτύων ύδρευσης κυμαίνονται μεταξύ 7% και 
50% (Στοιχεία για το σχέδιο και τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης).  
Στόχος του έργου SAVE-WATER είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι παραπάνω προκλήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση 
της ζωής, την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.  
Γενικός στόχος του έργου SAVE-WATER είναι η αύξηση και η ποιοτική αναβάθμιση των 
διασυνοριακών υποδομών διαχείρισης και προστασίας των υδάτων και η βελτίωση και η 
αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και 
εφαρμογών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του έργου.  
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου SAVE-WATER είναι:  

1. Η ανάπτυξη διακρατικής προσέγγισης και συνεργασίας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν από κοινού προβλήματα που σχετίζονται με ανθρωπογενείς και 
περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται τα πόσιμα ύδατα και που υποβαθμίζουν την 
ποιότητά τους  

2. Η δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων για 
την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού  

3. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στη 
διαχείριση, την προστασία και την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων 
πόρων 

4. Η βελτίωση της λειτουργικότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των 
υδρευτικών συστημάτων και δικτύων στις περιοχές των εταίρων του έργου, 
δίνοντας έμφαση στις τουριστικές περιοχές στις οποίες παρατηρείται άνιση 
κατανομή και ζήτηση κατά τη διάρκεια του έτους.  

Διάρκεια 
Το έργο SAVE-WATER έχει διάρκεια 52 μήνες (αρχική διάρκεια 36 μήνες και παράταση 16 
μήνες) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2022 

Χρηματοδότηση 
Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΙΙ CBC PROGRAMME «Greece - 
Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή) 

Δράσεις 
Οι δράσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του έργου κατηγοριοποιούνται σε 5 Πακέτα 
Εργασίας (WP-Work Packages) ως εξής: 
Πακέτο Εργασίας 1 (WP1): Οργάνωση και διαχείριση του έργου 
Πακέτο Εργασίας 2 (WP2): Διάδοση και επικοινωνία 
Πακέτο Εργασίας 3 (WP3): Δικτύωση και βάση δεδομένων GIS 
Πακέτο Εργασίας 4 (WP4): Δίκτυα αισθητήρων και πιλοτικές δράσεις  
Πακέτο Εργασίας 5 (WP5): Στρατηγικές και πολιτικές  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής δράσης (Πακέτο Εργασίας 4 - WP4), θα 

αναπτυχθεί δικτύωση μετρητών παροχής πίεσης και ποιότητας νερού εντός του δικτύου 

διανομής του.  

Τα συστήματα θα αποτελούνται από αισθητήρες ακριβείας, οι οποίοι θα μετρούν συνεχώς και 

σε πραγματικό χρόνο τις κρίσιμες παραμέτρους για τον έλεγχο και τον εντοπισμό διαρροών, 

δηλαδή τις παραμέτρους πίεσης και παροχής σε κρίσιμα σημεία του δικτύου.  

Θα εγκατασταθούν μετρητικές διατάξεις για τη μέτρηση των διακυμάνσεων της ποιότητας του 

νερού με σύγχρονα συστήματα χαμηλής απαίτησης συντήρησης και υψηλής ακριβείας. 
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Τα παραπάνω συστήματα θα κατανεμηθούν σε καίρια σημεία του πεδίου εφαρμογής της 

πιλοτικής δράσης.  

Για τη μετάδοση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνικές ασύρματης 

δικτύωσης βασισμένες στη φιλοσοφία των Smart cities. Πρακτικά δε θα υπάρχει κόστος 

μεταφοράς δεδομένων ή αποθήκευσης αυτών, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του δικτύου, 

από άποψη κόστους χρήσης.  

Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες χωρίς χρέωση, από όπου θα είναι 

διαθέσιμα ως raw data για περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων, βάσει των 

αλγορίθμων που θα χρησιμοποιηθούν – αναπτυχθούν για τον εντοπισμό των διαρροών και 

της μεταβλητότητας της ποιότητας στο νερό.  

Η συσχέτιση των μετρήσεων παροχής μαζί με τη μεταβολή της πίεσης σε κυλιόμενη 24ωρη 

βάση και η ταυτόχρονη συνδρομή των φορητών οργάνων, θα επιτρέψει την ανάπτυξη 

αλγόριθμου για τον εντοπισμό πιθανών αφανών διαρροών.  

H ταυτόχρονη καταγραφή των ποιοτικών παραμέτρων του νερού, θα καταδείξει τη 

μεταβλητότητά τους στη διάρκεια του χρόνου και ταυτόχρονα θα επιτρέψει και τη συσχέτιση 

με τη μεταβολή παροχών και πιέσεων του δικτύου.  

Το μετρητικό δίκτυο σε συνδυασμό με τις μεθόδους που θα αναπτυχθούν, θα αποτελέσει ένα 

χρηστικό εργαλείο υποβοήθησης λήψης απόφασης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού θα επιτρέψει 

μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου των μετρητών, έτσι ώστε να επεκταθεί εκτός της περιοχής 

εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, αξιοποιούμενο σε ευρύτερο χώρο και ενδεχομένως σε 

επίπεδο πλήρους αστικού ιστού. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Για τη δημιουργία του δικτύου μέτρησης στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης (Πακέτο Εργασίας 

4 - WP4), το σύνολο των αισθητηρίων θα τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία εντός οικισμού. 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται συνοπτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και η 

ποσότητά τους.   

 

α/α  Είδος  Ποσότητα  

1 Μεταδότες μετρήσεων 12 τεμάχια 

2 Μονάδα μεταγωγής (gateway) 2 τεμάχια 

3 Παροχόμετρα νερού 2 τεμάχια  

4 Αισθητήρες πίεσης δικτύου 7 τεμάχια 

5 Σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού 3 τεμάχια 

6 Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους  1 τεμάχιο  

7 Φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών διαρροών 1 τεμάχιο  

8 
Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής 

επιφανειακών υδάτων 
1 τεμάχιο  

9 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2 τεμάχια 
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10 Υλικά εγκατάστασης και εγκατάσταση 12 σετ τεμαχίων  

 

Επισημαίνεται ότι εκτός των αρχικών παραμέτρων που θα μετρώνται στο δίκτυο που θα 

εγκατασταθεί, θα μπορούν μελλοντικά να μετρούνται επιπλέον παράμετροι από αυτό. 

Τα δεδομένα που θα μετρώνται από το δίκτυο θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα 

διαδικτυακά, ενώ θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε cloud. Επισημαίνεται ότι δε θα υπάρχει 

κόστος για τον αναθέτοντα φορέα για τη φιλοξενία και χρήση cloud. 

Για τη μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιούνται ασύρματες τεχνολογίες χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας, ώστε να λειτουργούν με μπαταρίες με αυτονομία τουλάχιστον ένα (1) 

έτος, με μετάδοση των δεδομένων ανά 30 min. 

Τα δεδομένα από τα σημεία μέτρησης θα μεταδίδονται σε κεντρικό σημείο μεταγωγής 

(gateway) και μετέπειτα στο cloud. 

Το σημείο μεταγωγής θα επικοινωνεί με το διαδίκτυο είτε μέσω Ethernet, WiFi, είτε μέσω 

κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση gateway με χρήση κινητής τηλεφωνίας, το κόστος 

κινητής τηλεφωνίας θα βαρύνει τον ανάδοχο για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παραλαβή 

του έργου.         

Η απόσταση των σημείων μέτρησης από το σημείο μεταγωγής θα της τάξεως των 500 m και 

εντός αστικού ιστού. 

Εάν κατά την εφαρμογή απαιτηθούν λιγότερες μονάδες μεταγωγής (gateway) από τις 

ζητούμενες, τότε οι υπόλοιπες θα παραδοθούν ως εφεδρικές.  

Γενικά, οι τυχόν παρεμβάσεις και η δημιουργία υποδομών στο δίκτυο για την τοποθέτηση του 

μετρητικού εξοπλισμού και των αισθητηρίων, όπως η δημιουργία και η τοποθέτηση αναμονών 

και παροχόμετρων, η αποκάλυψη αγωγών και η δημιουργία φρεατίων, θα γίνει από τον 

υπεύθυνο φορέα για την ύδρευση της περιοχής (π.χ. ΔΕΥΑ, Δήμος κτλ.), προκειμένου να μην 

προκληθούν δυσλειτουργίες στο δίκτυο. Η τοποθέτηση του μετρητικού εξοπλισμού και των 

αισθητηρίων θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο.   

Ειδικότερα, η τοποθέτηση των παραχόμετρων και του εξοπλισμού μέτρησης πίεσης του 

δικτύου, η αποκάλυψη αγωγών και η κατασκευή φρεατίων θα γίνει από τον υπεύθυνο φορέα 

για την ύδρευση της περιοχής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει τον εξοπλισμό στις 

σχετικές υποδομές που θα διαμορφωθούν και θα του υποδειχθούν. 

Για την τοποθέτηση των αισθητήρων πίεσης, ο υπεύθυνος φορέας για την ύδρευση της 

περιοχής θα τοποθετήσει αναμονές με ανάλογο διακόπτη νερού και σπείρωμα διαμέτρου και 

γένους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών. Τα σημεία τοποθέτησης 

των αισθητήρων θα είναι υπέργεια σε δημόσιους χώρους, ώστε να διευκολύνεται η ασύρματη 

αποστολή των μετρήσεων. 

Τα συστήματα μέτρησης της παροχής θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φρεάτια ή σε φρεάτια 

που θα κατασκευαστούν. Οι αγωγοί θα είναι διαμέτρου Φ50. Τα παροχόμετρα θα 

τοποθετηθούν από τον υπεύθυνο φορέα για την ύδρευση της περιοχής και η τοποθέτηση και 

σύνδεση του ασύρματου μεταδότη θα γίνει από τον ανάδοχο. 

Τα συστήματα μέτρησης της ποιότητας του νερού θα τοποθετηθούν εντός δημοσίων κτιρίων, 

όπου θα υπάρχει διαθέσιμη τάση 220 V / 50 Hz. H τροφοδοσία με νερό θα γίνεται από 

παροχή του κτιρίου και μετά τη μέτρηση θα παροχετεύεται στην αποχέτευση του δικτύου. Η 
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παροχή του νερού και η αποχέτευση θα προετοιμαστούν από τον υπεύθυνο φορέα για την 

ύδρευση της περιοχής, και η τοποθέτηση των μετρητικών διατάξεων και του ασύρματου 

μεταδότη θα γίνει από τον ανάδοχο.      

  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος με δικά του μέσα, προσωπικό και κόστος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να θέσει 

σε πλήρη λειτουργία το σύστημα σε σημεία που θα του υποδειχθούν και θα προετοιμαστούν 

από τον υπεύθυνο φορέα για την ύδρευση της περιοχής, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Το σύστημα μέτρησης ποιότητας και ποσότητας νερού θα πρέπει να υποστηρίζεται τεχνικά 

από τον ανάδοχο, καθώς και από τους κατασκευαστικούς οίκους των αισθητηρίων, 

τουλάχιστο για ένα (1) έτος από την εγκατάστασή του. Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει 

τη βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων με τη συχνότητα που απαιτείται προκειμένου να 

διασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία και η ορθότητα των μετρήσεων. Στην Τεχνική 

Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται σχετική περιγραφή των εργασιών τεχνικής 

υποστήριξης και βαθμονόμησης, καθώς και της συχνότητας εκτέλεσής τους.      

Οι κατασκευαστικοί οίκοι των προσφερόμενων αισθητηρίων μέτρησης ποιότητας νερού, 

πίεσης, παροχής, καθώς και των ασύρματων μεταδοτών, θα πρέπει να παρέχουν έγγραφη 

έγκριση για τη συμμετοχή των υποψηφίων αναδόχων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να 

επιτρέπουν την προσφορά των προϊόντων τους, καθώς και την πλήρη υποστήριξη σε τεχνικό 

και εμπορικό επίπεδο. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην 

Προσφορά σχετική δήλωση του κατασκευαστικού οίκου.      

Για τη διασφάλιση της ποιοτικής και τεχνικής αρτιότητας του έργου θα πρέπει οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι να διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη μετρητικών 

συστημάτων πεδίου, αλλά και σε τηλεμετρικά συστήματα περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην Προσφορά:  

1. Σύντομη τεχνική περιγραφή, αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και στοιχεία 

επικοινωνίας των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) για πέντε (5) τουλάχιστον 

τηλεμετρικά δίκτυα μέτρησης υδατικών παραμέτρων που έχει προμηθεύσει και 

εγκαταστήσει ο υποψήφιος ανάδοχος  

2. Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο αναγνωρισμένο Πρότυπο, με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό και την 

εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων       

 

Α2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Μεταδότες μετρήσεων  

Οι μεταδότες μετρήσεων θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να είναι κατάλληλοι για μετάδοση μετρήσεων σε μεγάλες αποστάσεις 

• Να χρησιμοποιούν τεχνική μετάδοσης LoRaWAN ή άλλη παρόμοια  

• Να λειτουργούν με μπαταρία για τουλάχιστον 2 έτη  

• Να διαθέτουν ενσωματωμένο data logger, ώστε να μη χάνονται δεδομένα 

σε περιόδους αδυναμίας επικοινωνίας 
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• Η συχνότητα λειτουργίας να είναι επιτρεπόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(για LoRaWAN EU868) 

• Να διαθέτουν εξωτερική κεραία 

• Η ισχύς RF να είναι τουλάχιστον +14 dbm 

• Να διαθέτουν data encryption AES128 

• Να διαθέτουν προγραμματιζόμενο ρυθμό μέτρησης από 1 έως 60min  

• Να διαθέτουν προγραμματιζόμενο ρυθμό αποστολής των δεδομένων από 

2 έως 60min 

• Για τις ανάγκες του έργου η μέτρηση θα γίνεται ανά 10min και η μετάδοση 

ανά 30min  

• Να διαθέτουν οπτικό και ακουστικό συναγερμό 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -20°C έως +60°C 

• Να είναι βαθμού προστασίας IP67 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) αναλογικές εισόδους διαμορφούμενες 

τουλάχιστο για τις παρακάτω κλίμακες: 

▪ 4÷20mA 

▪ 0÷10V 

▪ -50÷50mV 

• Να μπορούν να μετρήσουν αισθητήρες με τις παρακάτω εξόδους: 

▪ Pt100 /Pt1000 

▪ K, J, T, N, E θερμοζεύγη 

▪ Ποντεσιομετρικούς 

• Να διαθέτουν μνήμη για τουλάχιστο 20000 μετρήσεις 

• Να συνοδεύονται από μπαταρία τύπου Li-SOCl2 

 

2. Μονάδες μεταγωγής (Gateway) 

Οι μονάδες μεταγωγής (gateway) θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να διαθέτουν μνήμη μεγαλύτερη από 500 MΒ και flash GB 

• Να διαθέτουν 16 κανάλια 

• Να έχουν ευαισθησία -140 dBm 

• Η ισχύς εξόδου να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 25 dBm 

• Να διαθέτουν σύνδεση 1 × RJ45 (PoE) 

• Να διαθέτουν ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας  

• Η κατανάλωση ισχύoς να είναι μικρότερη από 10 Watt 

• Να είναι βαθμού προστασίας IP67 

• Να διαθέτουν Watchdog, RTC, Timer 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -40°C έως +70°C 
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3. Παροχόμετρα νερού  

Τα παροχόμετρα νερού θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να είναι φλαντζωτού τύπου για αγωγούς διαμέτρου Φ50  

• Να είναι ξηρού τύπου  

• Να διαθέτουν μετρητή κυλιόμενων ψηφιών, μη μηδενιζόμενο, όπου θα 

καταγράφεται η συνολική παροχή  

• Να είναι τύπου Woltmann 

• Να είναι τύπου dry-dial, magnetic drive 

• Να διαθέτουν ακρίβεια μέτρησης σύμφωνα με τα Πρότυπα GB/T778-2007 

και ISO 4064:2005  

• Η θερμοκρασία μέτρησης να είναι από 0°C έως 40°C 

• Να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό 

• Να διαθέτουν έξοδο παλμών για τη σύνδεσή τους στο σύστημα 

τηλεμετρίας  

 

4. Αισθητήρες πίεσης δικτύου   

Οι αισθητήρες πίεσης δικτύου θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Η περιοχή μέτρησης σχετικής πίεσης να είναι από 0 bar έως 10 bar 

• Να έχουν αντοχή σε υπερπίεση έως και 20 bar 

• To υλικό που θα έρχεται σε επαφή με το νερό θα πρέπει να είναι 

ανοξείδωτος χάλυβας ή σιλικόνη 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -20°C έως +60°C 

• Η τάση τροφοδοσίας να είναι DC και να παρέχεται από τον ασύρματο 

μεταδότη 

• Ο τύπος του σπειρώματος να είναι ¼” – ¾ ’’ BSP αρσενικό 

 

5. Σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού   

Το σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

➢ Πάνελ τοποθέτησης  

• Να πρόκειται για συμπαγή κατασκευή με δυνατότητα επέκτασης και 

υποδοχής πολλαπλών αισθητήρων 

• Να είναι κατάλληλο για συνεχόμενη παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 

• Το σύστημα να παραδοθεί συναρμολογημένο και ελεγμένο από το 

εργοστάσιο κατασκευής για άμεση θέση σε λειτουργία 

• Να διαθέτει ψηφιακή μονάδα ελέγχου των αισθητήρων  

• Να διαθέτει έτοιμη σωλήνωση εισόδου και εξόδου του νερού 

• Να διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού για το φασματοφωτόμετρο 
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• Όλα τα εξαρτήματα να είναι τοποθετημένα επάνω σε panel από 

πολυαιθυλένιο (PE) 

• Να δέχεται τουλάχιστον τρεις (3) αισθητήρες φυσικοχημικών παραμέτρων 

(π.χ. αγωγιμότητα, ελεύθερο χλώριο, pH, redox, ολικό χλώριο, θερμοκρασία) 

• Να διαθέτει φίλτρο εισόδου το οποίο να αποτρέπει την είσοδο μεγάλων 

σωματιδίων στην κυψελίδα μέτρησης. Το φίλτρο να  διαθέτει βιδωτό καπάκι 

για τον εύκολο καθαρισμό του 

• Να διαθέτει κυψελίδα ροής, η οποία να μπορεί να δεχθεί ένα (1) 

φασματοφωτόμετρο και τρεις (3) φυσικοχημικούς αισθητήρες 

• Να διαθέτει αυτόματο περιοριστή ροής για τη ρύθμιση της παροχής προς την 

κυψελίδα μέτρησης 

 

➢ Ψηφιακή μονάδα μέτρησης και ελέγχου 

• Να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και βαθμονόμησης των αισθητήρων 

• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) εξόδους 4-20m ή Modbus RTU 

• Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί έξοδο PID 

• Να μπορεί να ελέγχει τη βούρτσα για τον περιοδικό καθαρισμό των 

αισθητήριων 

• Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει ανά πόσες 

μετρήσεις θα γίνεται η διαδικασία του καθαρισμού 

• Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει πόσο 

χρόνο θα διαρκεί ο καθαρισμός  

• Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει πόσο 

χρόνο πριν από τη λήψη της μέτρησης θα γίνει ο καθαρισμός 

• Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD και πληκτρολόγιο για επιτόπου ένδειξη των 

μετρήσεων και προγραμματισμό 

• Να διαθέτει μνήμη για την καταγραφή των μετρήσεων 

• Να παρέχει τη δυνατότητα να γίνεται η μεταφορά των μετρήσεων με USB 

stick  

• Να μπορεί να μετράει έως και έξι (6) παραμέτρους 

• Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει το 

ρυθμό μέτρησης  

• Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον 

controller, προκειμένου να δίνει τον κυλιόμενο μέσο όρο των μετρήσεων έτσι 

ώστε οι μετρήσεις να έχουν μεγάλη ακρίβεια και να αποφεύγονται οι 

εσφαλμένοι συναγερμοί    

• Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον 

αριθμό τον δειγμάτων που λαμβάνονται για τον υπολογισμό του κυλιόμενου 

μέσου όρου    

• Η μέγιστη κατανάλωση να είναι 25 W 
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• Να διαθέτει system error relay 

• Να διαθέτει δύο relay για ενεργοποίηση εξωτερικών διατάξεων (π.χ. 

συναγερμών) 

• Οι διαστάσεις της να είναι μικρότερες από 25 x 25 x 25 cm 

• Το βάρος της να είναι μικρότερο από 2 Kg 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -20˚C έως +50˚C 

• Η τάση λειτουργίας να είναι 220 V / 50Hz 

• Να παρέχει την απαραίτητη τάση λειτουργίας για τον αισθητήρα 

• Να διαθέτει θύρα USB  

• Μέσω της θύρας USB να γίνονται οι αναβαθμίσεις, καθώς και η μεταφορά 

των αποθηκευμένων μετρήσεων  

• Να είναι βαθμού προστασίας IP65 

• Να διαθέτει interface για SCADA μέσω 0/4-20 mA αναλογικών εξόδων και 

προαιρετικά modbus RTU ή profibus DP 

• Να διαθέτει digital inputs και outputs (PULSES ή PMW) και αναλογική είσοδο 

• Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί PID control 

 

➢ Αισθητήρας μέτρησης Ελεύθερου Χλωρίου 

• Η μέθοδος μέτρησης να είναι αμπερομετρική (με επικάλυψη μεμβράνης), με 

ποτενσιοστατικό σύστημα 3 ηλεκτροδίων 

• Να απαιτεί πολύ μικρή συντήρηση  

• Να απαιτεί αλλαγή μεμβράνης όχι συχνότερα από μια φορά ανά έτος  

• Οι μετρήσεις να παραμένουν σταθερές ακόμη και σε δείγματα με υψηλές 

τιμές pH, θερμοκρασίας και ροής 

• Να πραγματοποιεί αντιστάθμιση των διακυμάνσεων του pH  

• Να γίνεται αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας 

• Το εύρος μέτρησης να είναι από 0 έως 2 mg/l  

• Η ανάλυση μέτρησης να είναι 0.001 mg/l 

• Ο χρόνος απόκρισης να είναι 2 min 

• Το εύρος λειτουργίας να είναι εντός της περιοχής pH 4 – 10  

• Οι διαστάσεις να είναι μικρότερες από Φ40 mm x 250 mm 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του αισθητήρα να είναι 1 bar  

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από 5°C έως 45°C 

• Ο αισθητήρας να εγκαθίσταται σε κυψελίδα ροής  

• Η ελάχιστη ταχύτητα νερού να είναι 0.015 m/s  

• Η μέγιστη ταχύτητα νερού να είναι 0.05 m/s  

 





 

 
70 

 

➢ Φασματοφωτομετρικός αισθητήρας 

• Να μετρά τη θολερότητα 

• Η μέτρησης της θολερότητας να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Πρότυπα 

EPA 180.1 και ταυτόχρονα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 7027 με συνδυασμό 

σκέδασης 180ο και 90ο 

• Να μετρά το οργανικό φορτίο μέσω της απορρόφησης στα 254 nm 

• Να διαθέτει μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς ανάγκη συντήρησης  

• Να διαθέτει εργοστασιακή βαθμονόμηση  

• Να μην απαιτούνται αναλώσιμα 

• Να μη διαθέτει κινούμενα μέρη 

• Να διαθέτει οπτικό σύστημα διπλής δέσμης οπτικά με αντιστάθμιση 

• Να είναι κατάλληλος για μέτρηση μέσω κυψελίδας ροής, αλλά και με πλήρη 

εμβάπτιση  

• Η αρχή μέτρησης να είναι συνδυασμός απορρόφησης σε 180° και σκέδαση 

σε 90°  

• Η ανάλυση μέτρησης της θολερότητας να είναι 0.001 NTU/FTU 

• Η ανάλυση μέτρησης της απορρόφησης στα 254nm να είναι 0.015 Abs/m 

• Η ανάλυση μέτρησης του TOC να είναι 0.01 mg/l 

• Η ακρίβεια μέτρησης της θολερότητας με τη χρήση κυψελίδας να είναι 0.02 

NTU 

• Η ακρίβεια μέτρησης της απορρόφησης στα 254 nm να είναι 0.1 Abs/m 

• Η ακρίβεια μέτρησης του TOC να είναι 0.1 mg/l 

• Το όργανο να είναι διπλής δέσμης με 180° οπτική διαδρομή και αυτόματη 

αντιστάθμιση  

• Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη μεγαλύτερη από 500 MΒ 

• Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας με εύρος από -20οC έως 60οC 

• Η ανάλυση του αισθητήρα θερμοκρασίας να είναι καλύτερη από 0.1οC 

• Η τυπική κατανάλωση τροφοδοσίας να είναι 20 mA σε 12V 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από 0οC έως +45οC 

• Η θερμοκρασία αποθήκευσης να είναι από -20οC έως +60οC 

• Η πίεση λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 0 έως 5 bar 

• Το βάρος να είναι μικρότερο από 500g 

• Οι διαστάσεις να είναι μικρότερες από Φ40.5 x 350mm 

• Να διαθέτει έξοδο MODBUS 

• Να είναι βαθμού προστασίας IP68 

• Η περιοχή μέτρησης της θολερότητας να είναι τουλάχιστον 0 – 500 NTU 

• Η περιοχή μέτρησης της απορρόφησης στα 254 nm να είναι 0 – 60 Abs/m 
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• Η περιοχή μέτρησης του TOC να είναι τουλάχιστον 0 – 20 mg/l  

 

6. Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους  

Το φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Να διαθέτει πληκτρολόγιο και έγχρωμή οθόνη αφής  7’’ TFT (800x840) 

για τον προγραμματισμό των παραμέτρων κάθε ανάλυσης και την 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων, με ρύθμιση της αντίθεσης 

• Η περιοχή μήκους κύματος να είναι από 190nm έως 1100nm  

• Η ακρίβεια μήκους κύματος να είναι ±1nm στην περιοχή 190-1100nm  

• Η επαναληψιμότητα μήκους κύματος να είναι μικρότερη από 0,1nm 

• Η διακριτική ικανότητα (ανάλυση μήκους κύματος) να είναι 0,1nm  

• Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε η βαθμονόμηση του μήκους κύματος να 

γίνεται αυτόματα 

• Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε η επιλογή του μήκους κύματος να γίνεται 

αυτόματα, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης  

• Η ταχύτητα σάρωσης να είναι 900nm/min 

• Να διαθέτει πηγές φωτός λυχνία αλογόνου (VIS), δευτερίου (UV)  

• Το φωτομετρικό εύρος μέτρησης να είναι ±3Αbs  

• Η φωτομετρική ακρίβεια να είναι 5mAbs από 0-0,5Αbs, <1% από 0,5 – 

2,0Abs στα 546nm  

• Η φωτομετρική γραμμικότητα να είναι <0.5% έως 2Abs, ≤1% στα >2,0Abs 

με ουδέτερο γυαλί 546nm 

• Η φωτομετρική ολίσθηση να είναι ±0,0034 Abs  

• Να διαθέτει τεχνολογία δέσμης αναφοράς για την αντιστάθμιση του 

σήματος λόγω της γήρανσης της λυχνίας και των διακυμάνσεων της 

τάσης   

• Η λειτουργία του να είναι τελείως αυτόματη και τα αποτελέσματα της κάθε 

μέτρησης να μπορούν να εκφραστούν σε μονάδες συγκέντρωσης, σε 

μονάδες απορρόφησης (Abs) ή σε μονάδες % διαπερατότητας (%Τ) 

• Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης μήκους κύματος και χρόνου 

• Να έχει μνήμη περισσότερων από 240 αναλυτικών μεθόδων – καμπύλων 

αναφοράς, με δυνατότητα αυτόματης ανάκλησης με πληκτρολόγηση 

κωδικού ή ανάγνωση κωδικού bar-code, ανάλογα με την επιλεγόμενη 

μέθοδο, για αναλύσεις νερών, αποβλήτων κτλ.  

• Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί έως και 200 επιπλέον μεθόδους και 

πρότυπες καμπύλες αναφοράς, κατασκευασμένες από το χειριστή  

• Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 5000 δεδομένων μέτρησης 

(αποτέλεσμα, ημερομηνία, ώρα, ID χειριστή, ID δείγματος), 50 σαρώσεις, 

50 σαρώσεις χρόνου  
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• Να διαθέτει δυο εξόδους USB τύπου Α για σύνδεση με Η/Υ, USB stick, 

εξωτερικό πληκτρολόγιο κτλ., μια έξοδο USB τύπου Β για σύνδεση με 

εκτυπωτή, καθώς και μια θύρα Ethernet για τη σύνδεσή του με δίκτυα 

χωρίς την απαίτηση επιπλέον λογισμικού 

• Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί όλους τους τύπους κυψελίδων, όπως 

κυλινδρικές κυψελίδες 13mm, ορθογώνιες οπτικής διαδρομής 10mm, 

50mm, 100mm, τετράγωνες 1” και κυλινδρικές 1’’ 

• Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί κυλινδρική βάση με υποδοχείς για επτά 

ορθογώνιες κυψελίδες (10mm) για μετρήσεις ενζυμολογίας   

• Να διαθέτει ειδικό σύστημα περιστροφής της κυψελίδας για την 

ταυτόχρονη παράθεση δέκα μετρήσεων του ίδιου δείγματος (10-fold 

measurement). Με τον τρόπο αυτό η ακρίβεια μέτρησης να μην 

επηρεάζεται από τυχαίες φθορές της κυψελίδας ή άλλες παρεμποδίσεις 

(δακτυλικά αποτυπώματα, ελλιπής καθαρισμός της κυψελίδας) 

• Να διαθέτει τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification), μέσω της 

οποίας να παρέχεται η δυνατότητα στο φασματοφωτόμετρο να γίνεται η 

αναβάθμιση των μεθόδων μέτρησης  

• Η τροφοδοσία να είναι 220V/50Hz 

• Να διαθέτει ελληνικό menu πλοήγησης και εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων  

• Το σύστημα να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και μεθοδολογίες 

μέτρησης σε ηλεκτρονική μορφή, στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα 

• Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

ISO9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου παραγωγής 

 

7. Φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών διαρροών   

Το φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών διαρροών θα έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

• Να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει διαρροές νερού μέσω του εντοπισμού 

του θορύβου που παράγεται από τις δονήσεις στα σημεία διαρροής 

• Το σύστημα να διαθέτει ασύρματο δέκτη ακουστικών, ο οποίος να 

επικοινωνεί με τη ράβδο ανίχνευσης, ώστε να μην παρεμβάλλονται 

καλώδια, τα οποία είναι πηγή θορύβου 

• Να διαθέτει οθόνη αφής μέσω της οποίας θα γίνεται η λειτουργία του 

• Η οθόνη αφής να έχει καλή αναγνωσιμότητα ακόμη και με ισχυρή 

ηλιοφάνεια 

• Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

• H μπαταρία να διασφαλίζει τη λειτουργία της συσκευής για τουλάχιστον 6 

ώρες  

• Να διαθέτει ασύρματα ακουστικά  
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• Τα ακουστικά να διαθέτουν υποδοχή για φόρτιση  

• Τα ακουστικά  να είναι συμπαγούς κατασκευής  

• Να συνοδεύεται από ράβδο ανίχνευσης στην οποία να μπορούν να 

συνδεθούν μικρόφωνα εδάφους (ground microphones), αλλά και 

μικρόφωνα επαφής (touch microphones) 

• Να συνοδεύεται από μικρόφωνο εδάφους 

• Όλα τα παραπάνω για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια του 

συστήματος, θα πρέπει να βρίσκονται, κατάλληλα τοποθετημένα, μέσα σε 

βαλιτσάκι μεταφοράς 

• Ο δέκτης να είναι βαθμού προστασίας ΙΡ67 

• Το μικρόφωνο επαφής (touch microphone) να είναι βαθμού προστασίας 

ΙΡ68 

• Ο δέκτης να δίνει πλήρη πληροφόρηση με παρουσίαση της ακουστικής 

έντασης σε γράφημα και αριθμητική τιμή 

• Ο δέκτης να παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης προηγούμενων 

μετρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση  

• Τα μικρόφωνα να είναι υψηλής πιστότητας έτσι ώστε να ανιχνεύουν το 

σήμα ακόμα και εάν η έντασή του είναι χαμηλή ή εάν υπάρχει δυνατός 

θόρυβος από το περιβάλλον 

• Ο δέκτης να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού των φίλτρων για την ένταση 

των θορύβων περιβάλλοντος, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης των 

φίλτρων ανάλογα με την ακουστική δυνατότητα του χρήστη 

• Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής των ήχων των διαρροών σε audio 

player και ανάλυσης τους δημιουργώντας ένα noise database 

• Τα μικρόφωνα εδάφους να διαθέτουν υψηλής ποιότητας πιεζο-ηλεκτρικό 

αισθητήρα για τον εντοπισμό των διαρροών σε σταθερό έδαφος (δρόμο, 

πεζοδρόμιο κτλ.) και σε ασταθές  έδαφος (χαλαρά εδάφη, άμμος κτλ.) 

• Η διαγώνιος της οθόνης να είναι 5.7΄΄ 

• Ο σχεδιασμός της κεντρικής μονάδας να είναι εργονομικός και να 

επιτρέπει τη χρήση από δεξιόχειρες, αλλά και από αριστερόχειρες 

• Οι διαστάσεις της συσκευής να είναι μικρότερες από 25 x 10 x 20 cm 

• Το βάρος να είναι μικρότερο από 1.5 Kg 

• Το περίβλημα της συσκευής να είναι από πολυκαρβονικό υλικό 

• Να διαθέτει πιστοποίηση FCC, CE, IC, MIC και FCC ID WSP-EZ1300102   

• Να φέρει σήμανση IC 7994A-EZ1300102  

• Η οθόνη να διαθέτει φωτισμό 

• Να διαθέτει θύρα micro USB 

• Να διαθέτει μνήμη μεγαλύτερη από 50 ΜΒ (εσωτερική) 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι στην περιοχή από -20°C έως +60°C 
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• Ο τυπικός χρόνος λειτουργίας ανάμεσα σε δύο φορτίσεις να είναι 

μεγαλύτερος από 8 ώρες 

• Ο χρόνος φόρτισης να είναι μικρότερος από 8 ώρες 

• Για την καταγραφή να διαθέτει bandpass φίλτρα ρυθμιζόμενα ανάμεσα 

στα 0 Hz και 12 kHz,  Passband, minimum 300 Hz και Increment, 

minimum 50 Hz 

• Ο ρυθμός δειγματοληψίας να είναι 16 bit, 24 kHz 

• Η μετάδοση των μετρήσεων να γίνεται ασύρματα στην περιοχή 2.408 – 

2.476 GHz, 38 channels 

• Η απόσταση μετάδοσης των δεδομένων να είναι μεγαλύτερη από 2 m 

• Το πλήρες σύστημα να αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:  

▪ Βασική ηλεκτρονική μονάδα  

▪ Ασύρματα ακουστικά  

▪ Ιμάντες συγκράτησης – μεταφοράς της ηλεκτρονικής μονάδας 

▪ Ράβδος τοποθέτησης των μικροφώνων (κατάλληλη για τα 

μικρόφωνα επαφής και τα μικρόφωνα εδάφους)  

▪ Μικρόφωνο επαφής  

▪ Test tip μήκους 35cm  

▪ Μικρόφωνο εδάφους κατάλληλο για πλακόστρωτες επιφάνειες 

▪ Δεύτερο μικρόφωνο εδάφους με τρίποδα, κατάλληλο για 

πλακόστρωτες ή μη πλακόστρωτες επιφάνειες 

▪ Βαλίτσα μεταφοράς με θήκες για όλα τα εξαρτήματα  

▪ Φορτιστής για τις μπαταρίες  

▪ Επέκταση του test tip, μήκους 60 cm  

▪ Κρουστικό εργαλείο για τα φρεάτια των βαλβίδων  

▪ Εργαλεία για το χειρισμό των βανών μέσα στα φρεάτια  

 

8. Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής επιφανειακών υδάτων  

Το φορητό σύστημα μέτρησης παροχής επιφανειακών υδάτων θα έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

• Να διαθέτει χαμηλό προφίλ μέτρησης με δυνατότητα μέτρησης από τα 2 

cm  

• Να γίνεται αυτόματος υπολογισμός της παροχής  

• Μέθοδοι ταχύτητας  ISO, USGS, και κάτω από τον πάγο  

• Μέθοδοι μέτρησης Kreps, 5-σημείο και πολλαπλών σημείων 

• Να υποστηρίζονται δύο γλώσσες λειτουργίας, Αγγλικά και Ελληνικά 

• Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για έως 10000 μετρήσεις παροχής ή 

περισσότερες από 10000000 μετρήσεις μεμονωμένων σημείων 

ταχύτητας 

• Να υπάρχει η δυνατότητα τεκμηρίωσης των δεδομένων και αυτόματης 

τεκμηρίωσης των δεδομένων και ακύρωσης των εσφαλμένων δεδομένων  
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• Το πρωτόκολλο επικοινωνίας να είναι RS232 και Bluetooth  

• Να διαθέτει λογισμικό για περιβάλλον Windows με διαγνωστικό beam-

check με δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων  και εξατομικευμένες 

αναφορές 

• Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας  

• Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα στάθμης 

• Να συνοδεύεται από σκληρή πλαστική θήκη       

• Το εύρος ταχύτητας να είναι από  ±0.001 μέχρι 4 m/s 

• Η ανάλυση ταχύτητας να είναι 0.0001 m/s 

• Η ακρίβεια της ταχύτητας να είναι ±1% της μετρούμενης ταχύτητας 

• Το μέγεθος δειγματοληψίας να είναι 10 cm από το κέντρο του 

αισθητηρίου  

• Η τροφοδοσία να γίνεται με 8 μπαταρίες τύπου ΑΑ 

• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι 15+ ώρες συνεχόμενης 

λειτουργίας 

• Το βάρος να είναι μικρότερο από 2 kg 

• Το φορητό όργανο μέτρησης να είναι αδιάβροχο μέχρι 1 μέτρο  

• Η θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης να είναι από  -20οC έως 

60οC 

• Η ακρίβεια της μέτρησης να είναι ±0.001 μέχρι 4 m/s  

• Να πραγματοποιείται παρακολούθηση της ταχύτητας και της ροής σε 

πραγματικό χρόνο 

• Να γίνεται αυτόματος έλεγχος της ακρίβειας και της εγκυρότητας των 

μετρήσεων  

• Η μέτρηση της ταχύτητας να γίνεται σε 2 ή 3 διαστάσεις  

• Να μη χρειάζεται ποτέ βαθμονόμηση     

• Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας    

• Να συνοδεύεται από μηχανισμό ράβδων για τη ρύθμιση του βάθους 

μέτρησης χωρίς να είναι χρειάζεται να βγει το όργανο από το νερό 

 

9. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές   

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows 10  

• Ο τύπος της θήκης να είναι Tower 

• Η ισχύς να παρέχεται από τροφοδοτικό και να είναι τουλάχιστον 450 W 

• Η υποστηριζόμενη μνήμη να είναι τύπου DDR4 

• Η μέγιστη μνήμη να είναι 32 GB και να παραδοθούν με μνήμη 4 GB 

• Ο αριθμός των πυρήνων του επεξεργαστή να είναι τουλάχιστον 4 
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• Η ταχύτητα του επεξεργαστή να είναι μεγαλύτερη από 3.5 GHz 

• Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου να είναι τουλάχιστον 200 GΒ σε 

SSD 

• Να συνοδεύονται από οθόνη με διαγώνιο μεγαλύτερη από 21’’ 

• Να συνοδεύονται από σετ πληκτρολογίου και ποντικιού 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Μεταδότες μετρήσεων     

1 
Να είναι κατάλληλοι για μετάδοση μετρήσεων 
σε μεγάλες αποστάσεις 

ΝΑΙ  
  

2 
Να χρησιμοποιούν τεχνική μετάδοσης 
LoRaWAN ή άλλη παρόμοια  

ΝΑΙ   

3 
Να λειτουργούν με μπαταρία για τουλάχιστον 
2 έτη  

ΝΑΙ   

4 
Η συχνότητα λειτουργίας να είναι 
επιτρεπόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (για 
LoRaWAN EU868) 

ΝΑΙ 
  

5 
Να διαθέτουν ενσωματωμένο data logger, 
ώστε να μη χάνονται δεδομένα σε περιόδους 
αδυναμίας επικοινωνίας 

ΝΑΙ 
  

6 Να διαθέτουν εξωτερική κεραία ΝΑΙ   

7 Η ισχύς RF να είναι τουλάχιστον +14 dbm ΝΑΙ   

8 Να διαθέτουν data encryption AES128 ΝΑΙ   

9 
Να διαθέτουν προγραμματιζόμενο ρυθμό 
μέτρησης από 1 έως 60min  

ΝΑΙ   

10 
Να διαθέτουν προγραμματιζόμενο ρυθμό 
αποστολής των δεδομένων από 2 έως 60min 

ΝΑΙ   

11 
Για τις ανάγκες του έργου η μέτρηση θα 
γίνεται ανά 10min και η μετάδοση ανά 30min  

ΝΑΙ   

12 
Να διαθέτουν οπτικό και ακουστικό 
συναγερμό 

ΝΑΙ   

13 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -
20°C έως +60°C 

ΝΑΙ   

14 Να είναι βαθμού προστασίας IP67 ΝΑΙ   

15 

Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) 
αναλογικές εισόδους διαμορφούμενες 
τουλάχιστο για τις παρακάτω κλίμακες: 

▪ 4÷20mA 
▪ 0÷10V 

ΝΑΙ 
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▪ -50÷50mV 

16 

Να μπορούν να μετρήσουν αισθητήρες με τις 
παρακάτω εξόδους: 

▪ Pt100 / Pt1000 
▪ K, J, T, N, E θερμοζεύγη 
▪ Ποντεσιομετρικούς 

ΝΑΙ 

  

17 
Να διαθέτουν μνήμη για τουλάχιστο 20000 
μετρήσεις 

ΝΑΙ 
  

18 
Να συνοδεύονται από μπαταρία τύπου Li-
SOCl2 

ΝΑΙ   

 Μονάδες μεταγωγής (Gateway)    

1 
Να διαθέτουν μνήμη μεγαλύτερη από 500 
MΒ και flash GB 

ΝΑΙ   

2 Να διαθέτουν 16 κανάλια ΝΑΙ   

3 Να έχουν ευαισθησία -140 dBm ΝΑΙ   

4 
Η ισχύς εξόδου να είναι μεγαλύτερη από ή 
ίση με 25 dBm 

ΝΑΙ   

5 Να διαθέτουν σύνδεση 1 × RJ45 (PoE) ΝΑΙ   

6 
Να διαθέτουν ενσωματωμένο modem κινητής 
τηλεφωνίας  

ΝΑΙ   

7 
Η κατανάλωση ισχύoς να είναι μικρότερη 
από 10 Watt 

ΝΑΙ   

8 Να είναι βαθμού προστασίας IP67 ΝΑΙ   

9 Να διαθέτουν Watchdog, RTC, Timer ΝΑΙ   

10 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -
40°C έως +70°C 

ΝΑΙ   

 Παροχόμετρα νερού     

1 
Να είναι φλαντζωτού τύπου για αγωγούς 
διαμέτρου Φ50  

ΝΑΙ   

2 Να είναι ξηρού τύπου  ΝΑΙ   

3 
Να διαθέτουν μετρητή κυλιόμενων ψηφιών, 
μη μηδενιζόμενο, όπου θα καταγράφεται η 
συνολική παροχή 

ΝΑΙ 
  

4 Να είναι τύπου Woltmann ΝΑΙ   

5 Να είναι τύπου dry-dial, magnetic drive ΝΑΙ   

6 
Να διαθέτουν ακρίβεια μέτρησης σύμφωνα 
με τα Πρότυπα GB/T778-2007 και ISO 
4064:2005  

ΝΑΙ 
  

7 
Η θερμοκρασία μέτρησης να είναι από 0°C 
έως 40°C 

ΝΑΙ   

8 Να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό ΝΑΙ   

9 Να διαθέτουν έξοδο παλμών για τη σύνδεσή ΝΑΙ   
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τους στο σύστημα τηλεμετρίας  

 Αισθητήρες πίεσης δικτύου     

1 
Η περιοχή μέτρησης σχετικής πίεσης να είναι 
από 0 bar έως 10 bar 

ΝΑΙ   

2 
Να έχουν αντοχή σε υπερπίεση έως και 20 
bar 

ΝΑΙ   

3 
To υλικό που θα έρχεται σε επαφή με το 
νερό θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος 
χάλυβας ή σιλικόνη 

ΝΑΙ 
  

4 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -
20°C έως +60°C 

ΝΑΙ   

5 
Η τάση τροφοδοσίας να είναι DC και να 
παρέχεται από τον ασύρματο μεταδότη 

ΝΑΙ   

6 
Ο τύπος του σπειρώματος να είναι ¼” – ¾ ’’ 
BSP αρσενικό 

ΝΑΙ 
  

 Σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού      

Α Πάνελ τοποθέτησης:     

Α1 
Να πρόκειται για συμπαγή κατασκευή με 
δυνατότητα επέκτασης και υποδοχής 
πολλαπλών αισθητήρων 

ΝΑΙ 
  

Α2 
Να είναι κατάλληλο για συνεχόμενη 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 

ΝΑΙ   

Α3 

Το σύστημα να παραδοθεί 
συναρμολογημένο και ελεγμένο από το 
εργοστάσιο κατασκευής για άμεση θέση σε 
λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

Α4 
Να διαθέτει ψηφιακή μονάδα ελέγχου των 
αισθητήρων  

ΝΑΙ   

Α5 
Να διαθέτει έτοιμη σωλήνωση εισόδου και 
εξόδου του νερού 

ΝΑΙ   

Α6 
Να διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού 
για το φασματοφωτόμετρο 

ΝΑΙ   

Α7 
Όλα τα εξαρτήματα να είναι τοποθετημένα 
επάνω σε panel από πολυαιθυλένιο (PE) 

ΝΑΙ   

Α8 

Να δέχεται τουλάχιστον τρεις (3) αισθητήρες 
φυσικοχημικών παραμέτρων (π.χ. 
αγωγιμότητα, ελεύθερο χλώριο, pH, redox, 
ολικό χλώριο, θερμοκρασία) 

ΝΑΙ 

  

Α9 

Να διαθέτει φίλτρο εισόδου το οποίο να 
αποτρέπει την είσοδο μεγάλων σωματιδίων 
στην κυψελίδα μέτρησης. Το φίλτρο να  
διαθέτει βιδωτό καπάκι για τον εύκολο 
καθαρισμό του 

ΝΑΙ 

  

Α10 
Να διαθέτει κυψελίδα ροής, η οποία να 
μπορεί να δεχθεί ένα (1) φασματοφωτόμετρο 
και τρεις (3) φυσικοχημικούς αισθητήρες 

ΝΑΙ 
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Α11 
Να διαθέτει αυτόματο περιοριστή ροής για τη 
ρύθμιση της παροχής προς την κυψελίδα 
μέτρησης 

ΝΑΙ 
  

Β Ψηφιακή μονάδα μέτρησης και ελέγχου:     

Β1 
Να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και 
βαθμονόμησης των αισθητήρων 

ΝΑΙ 
  

Β2 
Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
εξόδους 4-20m ή Modbus RTU 

ΝΑΙ   

Β3 Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί έξοδο PID ΝΑΙ   

Β4 
Να μπορεί να ελέγχει τη βούρτσα για τον 
περιοδικό καθαρισμό των αισθητήριων 

ΝΑΙ   

Β5 
Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να ρυθμίσει ανά πόσες μετρήσεις 
θα γίνεται η διαδικασία του καθαρισμού 

ΝΑΙ 
  

Β6 
Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να ρυθμίσει πόσο χρόνο θα 
διαρκεί ο καθαρισμός  

ΝΑΙ 
  

Β7 
Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να ρυθμίσει πόσο χρόνο πριν από 
τη λήψη της μέτρησης θα γίνει ο καθαρισμός 

ΝΑΙ 
  

Β8 
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD και 
πληκτρολόγιο για επιτόπου ένδειξη των 
μετρήσεων και προγραμματισμό 

ΝΑΙ 
  

Β9 
Να διαθέτει μνήμη για την καταγραφή των 
μετρήσεων 

ΝΑΙ   

Β10 
Να παρέχει τη δυνατότητα να γίνεται η 
μεταφορά των μετρήσεων με USB stick  

ΝΑΙ   

Β11 
Να μπορεί να μετράει έως και έξι (6) 
παραμέτρους 

ΝΑΙ   

Β12 
Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να προγραμματίσει το ρυθμό 
μέτρησης  

ΝΑΙ 
  

Β13 

Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να προγραμματίσει τον controller, 
προκειμένου να δίνει τον κυλιόμενο μέσο όρο 
των μετρήσεων έτσι ώστε οι μετρήσεις να 
έχουν μεγάλη ακρίβεια και να αποφεύγονται 
οι εσφαλμένοι συναγερμοί    

ΝΑΙ 

  

Β14 

Να παρέχει τη δυνατότητα ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να προγραμματίσει τον αριθμό τον 
δειγμάτων που λαμβάνονται για τον 
υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου όρου    

ΝΑΙ 

  

Β15 Η μέγιστη κατανάλωση να είναι 25 W ΝΑΙ   

Β16 Να διαθέτει system error relay ΝΑΙ   

Β17 
Να διαθέτει δύο relay για ενεργοποίηση 
εξωτερικών διατάξεων (π.χ. συναγερμών) 

ΝΑΙ   
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Β18 
Οι διαστάσεις της να είναι μικρότερες από 25 
x 25 x 25 cm 

ΝΑΙ   

Β19 Το βάρος της να είναι μικρότερο από 2 Kg ΝΑΙ   

Β20 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από -
20˚C έως +50˚C 

ΝΑΙ   

Β21 Η τάση λειτουργίας να είναι 220 V / 50Hz ΝΑΙ   

Β22 
Να παρέχει την απαραίτητη τάση λειτουργίας 
για τον αισθητήρα 

ΝΑΙ   

Β23 Να διαθέτει θύρα USB  ΝΑΙ   

Β24 
Μέσω της θύρας USB να γίνονται οι 
αναβαθμίσεις, καθώς και η μεταφορά των 
αποθηκευμένων μετρήσεων  

ΝΑΙ 
  

Β25 Να είναι βαθμού προστασίας IP65 ΝΑΙ   

Β26 
Να διαθέτει interface για SCADA μέσω 0/4-
20 mA αναλογικών εξόδων και προαιρετικά 
modbus RTU ή profibus DP 

ΝΑΙ 
  

Β27 
Να διαθέτει digital inputs και outputs 
(PULSES ή PMW) και αναλογική είσοδο 

ΝΑΙ 
  

Β28 Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί PID control ΝΑΙ   

Γ 
Αισθητήρας μέτρησης ελεύθερου 
χλωρίου:  

 
  

Γ1 
Η μέθοδος μέτρησης να είναι αμπερομετρική 
(με επικάλυψη μεμβράνης), με 
ποτενσιοστατικό σύστημα 3 ηλεκτροδίων 

ΝΑΙ 
  

Γ2 Να απαιτεί πολύ μικρή συντήρηση  ΝΑΙ   

Γ3 
Να απαιτεί αλλαγή μεμβράνης όχι συχνότερα 
από μια φορά ανά έτος  

ΝΑΙ 
  

Γ4 
Οι μετρήσεις να παραμένουν σταθερές 
ακόμη και σε δείγματα με υψηλές τιμές pH, 
θερμοκρασίας και ροής 

ΝΑΙ 
  

Γ5 
Να πραγματοποιεί αντιστάθμιση των 
διακυμάνσεων του pH  

ΝΑΙ   

Γ6 
Να γίνεται αυτόματη αντιστάθμιση της 
θερμοκρασίας 

ΝΑΙ   

Γ7 Το εύρος μέτρησης να είναι από 0 έως 2 mg/l  ΝΑΙ   

Γ8 Η ανάλυση μέτρησης να είναι 0.001 mg/l ΝΑΙ   

Γ9 Ο χρόνος απόκρισης να είναι 2 min ΝΑΙ   

Γ10 
Το εύρος λειτουργίας να είναι εντός της 
περιοχής pH 4 – 10  

ΝΑΙ   

Γ11 
Οι διαστάσεις να είναι μικρότερες από Φ40 
mm x 250 mm 

ΝΑΙ   

Γ12 
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του αισθητήρα 
να είναι 1 bar  

ΝΑΙ   
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Γ13 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από 5°C 
έως 45°C 

ΝΑΙ   

Γ14 
Ο αισθητήρας να εγκαθίσταται σε κυψελίδα 
ροής  

ΝΑΙ   

Γ15 
Η ελάχιστη ταχύτητα νερού να είναι 0.015 
m/s  

ΝΑΙ 
  

Γ16 Η μέγιστη ταχύτητα νερού να είναι 0.05 m/s  ΝΑΙ   

Δ Φασματοφωτομετρικός αισθητήρας:     

Δ1 Να μετρά τη θολερότητα ΝΑΙ   

Δ2 

Η μέτρησης της θολερότητας να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Πρότυπα 
EPA 180.1 και ταυτόχρονα σύμφωνα με το 
Πρότυπο ISO 7027 με συνδυασμό σκέδασης 
180ο και 90ο 

ΝΑΙ 

  

Δ3 
Να μετρά το οργανικό φορτίο μέσω της 
απορρόφησης στα 254 nm 

ΝΑΙ   

Δ4 
Να διαθέτει μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς 
ανάγκη συντήρησης  

ΝΑΙ   

Δ5 Να διαθέτει εργοστασιακή βαθμονόμηση  ΝΑΙ   

Δ6 Να μην απαιτούνται αναλώσιμα ΝΑΙ   

Δ7 Να μη διαθέτει κινούμενα μέρη ΝΑΙ   

Δ8 
Να διαθέτει οπτικό σύστημα διπλής δέσμης 
οπτικά με αντιστάθμιση 

ΝΑΙ   

Δ9 
Να είναι κατάλληλος για μέτρηση μέσω 
κυψελίδας ροής, αλλά και με πλήρη 
εμβάπτιση  

ΝΑΙ 
  

Δ10 
Η αρχή μέτρησης να είναι συνδυασμός 
απορρόφησης σε 180° και σκέδαση σε 90°  

ΝΑΙ   

Δ11 
Η ανάλυση μέτρησης της θολερότητας να 
είναι 0.001 NTU/FTU 

ΝΑΙ 
  

Δ12 
Η ανάλυση μέτρησης της απορρόφησης στα 
254nm να είναι 0.015 Abs/m 

ΝΑΙ   

Δ13 
Η ανάλυση μέτρησης του TOC να είναι 0.01 
mg/l 

ΝΑΙ   

Δ14 
Η ακρίβεια μέτρησης της θολερότητας με τη 
χρήση κυψελίδας να είναι 0.02 NTU 

ΝΑΙ   

Δ15 
Η ακρίβεια μέτρησης της απορρόφησης στα 
254 nm να είναι 0.1 Abs/m 

ΝΑΙ   

Δ16 
Η ακρίβεια μέτρησης του TOC να είναι 0.1 
mg/l 

ΝΑΙ   

Δ17 
Το όργανο να είναι διπλής δέσμης με 180° 
οπτική διαδρομή και αυτόματη αντιστάθμιση  

ΝΑΙ   

Δ18 
Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 
μεγαλύτερη από 500 MΒ 

ΝΑΙ   
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Δ19 
Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας με 
εύρος από -20οC έως 60οC 

ΝΑΙ   

Δ20 
Η ανάλυση του αισθητήρα θερμοκρασίας να 
είναι καλύτερη από 0.1οC 

ΝΑΙ   

Δ21 
Η τυπική κατανάλωση τροφοδοσίας να είναι 
20 mA σε 12V 

ΝΑΙ 
  

Δ22 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι από 0οC 
έως +45οC 

ΝΑΙ   

Δ23 
Η θερμοκρασία αποθήκευσης να είναι από -
20οC έως +60οC 

ΝΑΙ   

Δ24 
Η πίεση λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 0 
έως 5 bar 

ΝΑΙ   

Δ25 Το βάρος να είναι μικρότερο από 500g ΝΑΙ   

Δ26 
Οι διαστάσεις να είναι μικρότερες από Φ40.5 
x 350mm 

ΝΑΙ 
  

Δ27 Να διαθέτει έξοδο MODBUS ΝΑΙ   

Δ28 Να είναι βαθμού προστασίας IP68 ΝΑΙ   

Δ29 
Η περιοχή μέτρησης της θολερότητας να 
είναι τουλάχιστον 0 – 500 NTU 

ΝΑΙ   

Δ30 
Η περιοχή μέτρησης της απορρόφησης στα 
254 nm να είναι 0 – 60 Abs/m 

ΝΑΙ   

Δ31 
Η περιοχή μέτρησης του TOC να είναι 
τουλάχιστον 0 – 20 mg/l  

ΝΑΙ   

 Φασματοφωτόμετρο ορατού – 
υπεριώδους   

   

1 

Να διαθέτει πληκτρολόγιο και έγχρωμή 
οθόνη αφής  7’’ TFT (800x840) για τον 
προγραμματισμό των παραμέτρων κάθε 
ανάλυσης και την απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων, με ρύθμιση της αντίθεσης 

ΝΑΙ 

  

2 
Η περιοχή μήκους κύματος να είναι από 
190nm έως 1100nm 

ΝΑΙ   

3 
Η ακρίβεια μήκους κύματος να είναι ±1nm 
στην περιοχή 190-1100nm 

ΝΑΙ   

4 
Η επαναληψιμότητα μήκους κύματος να είναι 
μικρότερη από 0,1nm 

ΝΑΙ   

5 
Η διακριτική ικανότητα (ανάλυση μήκους 
κύματος) να είναι 0,1nm 

ΝΑΙ   

6 
Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε η 
βαθμονόμηση του μήκους κύματος να γίνεται 
αυτόματα 

ΝΑΙ 
  

7 

Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε η επιλογή 
του μήκους κύματος να γίνεται αυτόματα, 
ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο 
ανάλυσης 

ΝΑΙ 
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8 Η ταχύτητα σάρωσης να είναι 900nm/min ΝΑΙ   

9 
Να διαθέτει πηγές φωτός λυχνία αλογόνου 
(VIS), δευτερίου (UV) 

ΝΑΙ 
  

10 
Το φωτομετρικό εύρος μέτρησης να είναι 
±3Αbs 

ΝΑΙ   

11 
Η φωτομετρική ακρίβεια να είναι 5mAbs από 
0-0,5Αbs, <1% από 0,5 – 2,0Abs στα 546nm 

ΝΑΙ   

12 
Η φωτομετρική γραμμικότητα να είναι <0.5% 
έως 2Abs, ≤1% στα >2,0Abs με ουδέτερο 
γυαλί 546nm 

ΝΑΙ 
  

13 
Η φωτομετρική ολίσθηση να είναι ±0,0034 
Abs 

ΝΑΙ   

14 

Να διαθέτει τεχνολογία δέσμης αναφοράς για 
την αντιστάθμιση του σήματος λόγω της 
γήρανσης της λυχνίας και των διακυμάνσεων 
της τάσης   

ΝΑΙ 

  

15 

Η λειτουργία του να είναι τελείως αυτόματη 
και τα αποτελέσματα της κάθε μέτρησης να 
μπορούν να εκφραστούν σε μονάδες 
συγκέντρωσης, σε μονάδες απορρόφησης 
(Abs) ή σε μονάδες % διαπερατότητας (%Τ) 

ΝΑΙ 

  

16 
Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης μήκους 
κύματος και χρόνου 

ΝΑΙ   

17 

Να έχει μνήμη περισσότερων από 240 
αναλυτικών μεθόδων – καμπύλων 
αναφοράς, με δυνατότητα αυτόματης 
ανάκλησης με πληκτρολόγηση κωδικού ή 
ανάγνωση κωδικού bar-code, ανάλογα με 
την επιλεγόμενη μέθοδο, για αναλύσεις 
νερών, αποβλήτων κτλ. 

ΝΑΙ 

  

18 
Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί έως και 200 
επιπλέον μεθόδους και πρότυπες καμπύλες 
αναφοράς, κατασκευασμένες από το χειριστή 

ΝΑΙ 
  

19 

Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 5000 
δεδομένων μέτρησης (αποτέλεσμα, 
ημερομηνία, ώρα, ID χειριστή, ID δείγματος), 
50 σαρώσεις, 50 σαρώσεις χρόνου 

ΝΑΙ 

  

20 

Να διαθέτει δυο εξόδους USB τύπου Α για 
σύνδεση με Η/Υ, USB stick, εξωτερικό 
πληκτρολόγιο κτλ., μια έξοδο USB τύπου Β 
για σύνδεση με εκτυπωτή, καθώς και μια 
θύρα Ethernet για τη σύνδεσή του με δίκτυα 
χωρίς την απαίτηση επιπλέον λογισμικού 

ΝΑΙ 

  

21 

Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί όλους τους 
τύπους κυψελίδων, όπως κυλινδρικές 
κυψελίδες 13mm, ορθογώνιες οπτικής 
διαδρομής 10mm, 50mm, 100mm, 
τετράγωνες 1” και κυλινδρικές 1’’ 

ΝΑΙ 

  

22 Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί κυλινδρική ΝΑΙ   
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βάση με υποδοχείς για επτά ορθογώνιες 
κυψελίδες (10mm) για μετρήσεις 
ενζυμολογίας   

23 

Να διαθέτει ειδικό σύστημα περιστροφής της 
κυψελίδας για την ταυτόχρονη παράθεση 
δέκα μετρήσεων του ίδιου δείγματος (10-fold 
measurement). Με τον τρόπο αυτό η 
ακρίβεια μέτρησης να μην επηρεάζεται από 
τυχαίες φθορές της κυψελίδας ή άλλες 
παρεμποδίσεις (δακτυλικά αποτυπώματα, 
ελλιπής καθαρισμός της κυψελίδας) 

ΝΑΙ 

  

24 

Να διαθέτει τεχνολογία RFID (Radio 
Frequency Identification), μέσω της οποίας 
να παρέχεται η δυνατότητα στο 
φασματοφωτόμετρο να γίνεται η αναβάθμιση 
των μεθόδων μέτρησης 

ΝΑΙ 

  

25 Η τροφοδοσία να είναι 220V/50Hz ΝΑΙ   

26 
Να διαθέτει ελληνικό menu πλοήγησης και 
εμφάνισης των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ   

27 

Το σύστημα να συνοδεύεται από εγχειρίδιο 
λειτουργίας και μεθοδολογίες μέτρησης σε 
ηλεκτρονική μορφή, στην Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 

  

28 

Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
ISO9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου 
παραγωγής 

ΝΑΙ 

  

 Φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών 
διαρροών  

   

1 

Να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει διαρροές 
νερού μέσω του εντοπισμού του θορύβου 
που παράγεται από τις δονήσεις στα σημεία 
διαρροής 

ΝΑΙ 

  

2 

Το σύστημα να διαθέτει ασύρματο δέκτη 
ακουστικών, ο οποίος να επικοινωνεί με τη 
ράβδο ανίχνευσης, ώστε να μην 
παρεμβάλλονται καλώδια, τα οποία είναι 
πηγή θορύβου 

ΝΑΙ 

  

3 
Να διαθέτει οθόνη αφής μέσω της οποίας θα 
γίνεται η λειτουργία του 

ΝΑΙ   

4 
Η οθόνη αφής να έχει καλή αναγνωσιμότητα 
ακόμη και με ισχυρή ηλιοφάνεια 

ΝΑΙ   

5 
Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία 

ΝΑΙ 
  

6 
H μπαταρία να διασφαλίζει τη λειτουργία της 
συσκευής για τουλάχιστον 6 ώρες  

ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει ασύρματα ακουστικά  ΝΑΙ   

8 Τα ακουστικά να διαθέτουν υποδοχή για ΝΑΙ   
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φόρτιση  

9 
Τα ακουστικά  να είναι συμπαγούς 
κατασκευής  

ΝΑΙ 
  

10 

Να συνοδεύεται από ράβδο ανίχνευσης στην 
οποία να μπορούν να συνδεθούν μικρόφωνα 
εδάφους (ground microphones), αλλά και 
μικρόφωνα επαφής (touch microphones) 

ΝΑΙ 

  

11 Να συνοδεύεται από μικρόφωνο εδάφους ΝΑΙ   

12 

Όλα τα παραπάνω για τη σωστή λειτουργία 
και ασφάλεια του συστήματος, θα πρέπει να 
βρίσκονται, κατάλληλα τοποθετημένα, μέσα 
σε βαλιτσάκι μεταφοράς 

ΝΑΙ 

  

13 Ο δέκτης να είναι βαθμού προστασίας ΙΡ67 ΝΑΙ   

14 
Το μικρόφωνο επαφής (touch microphone) 
να είναι βαθμού προστασίας ΙΡ68 

ΝΑΙ   

15 
Ο δέκτης να δίνει πλήρη πληροφόρηση με 
παρουσίαση της ακουστικής έντασης σε 
γράφημα και αριθμητική τιμή 

ΝΑΙ 
  

16 
Ο δέκτης να παρέχει τη δυνατότητα 
εμφάνισης προηγούμενων μετρήσεων, ώστε 
να είναι δυνατή η σύγκριση  

ΝΑΙ 
  

17 

Τα μικρόφωνα να είναι υψηλής πιστότητας 
έτσι ώστε να ανιχνεύουν το σήμα ακόμα και 
εάν η έντασή του είναι χαμηλή ή εάν υπάρχει 
δυνατός θόρυβος από το περιβάλλον 

ΝΑΙ 

  

18 

Ο δέκτης να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού 
των φίλτρων για την ένταση των θορύβων 
περιβάλλοντος, καθώς και τη δυνατότητα 
ρύθμισης των φίλτρων ανάλογα με την 
ακουστική δυνατότητα του χρήστη 

ΝΑΙ 

  

19 
Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής των ήχων 
των διαρροών σε audio player και ανάλυσης 
τους δημιουργώντας ένα noise database 

ΝΑΙ 
  

20 

Τα μικρόφωνα εδάφους να διαθέτουν 
υψηλής ποιότητας πιεζο-ηλεκτρικό 
αισθητήρα για τον εντοπισμό των διαρροών 
σε σταθερό έδαφος (δρόμο, πεζοδρόμιο κτλ.) 
και σε ασταθές  έδαφος (χαλαρά εδάφη, 
άμμος κτλ.) 

ΝΑΙ 

  

21 Η διαγώνιος της οθόνης να είναι 5.7΄΄ ΝΑΙ   

22 

Ο σχεδιασμός της κεντρικής μονάδας να 
είναι εργονομικός και να επιτρέπει τη χρήση 
από δεξιόχειρες, αλλά και από 
αριστερόχειρες 

ΝΑΙ 

  

23 
Οι διαστάσεις της συσκευής να είναι 
μικρότερες από 25 x 10 x 20 cm 

ΝΑΙ   

24 Το βάρος να είναι μικρότερο από 1.5 Kg ΝΑΙ   
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25 
Το περίβλημα της συσκευής να είναι από 
πολυκαρβονικό υλικό 

ΝΑΙ   

26 
Να διαθέτει πιστοποίηση FCC, CE, IC, MIC 
και FCC ID WSP-EZ1300102   

ΝΑΙ   

27 Να φέρει σήμανση IC 7994A-EZ1300102  ΝΑΙ   

28 Η οθόνη να διαθέτει φωτισμό ΝΑΙ   

29 Να διαθέτει θύρα micro USB ΝΑΙ   

30 
Να διαθέτει μνήμη μεγαλύτερη από 50 ΜΒ 
(εσωτερική) 

ΝΑΙ   

31 
Η θερμοκρασία λειτουργίας να είναι στην 
περιοχή από -20°C έως +60°C 

ΝΑΙ 
  

32 
Ο τυπικός χρόνος λειτουργίας ανάμεσα σε 
δύο φορτίσεις να είναι μεγαλύτερος από 8 
ώρες 

ΝΑΙ 
  

33 
Ο χρόνος φόρτισης να είναι μικρότερος από 
8 ώρες 

ΝΑΙ   

35 

Για την καταγραφή να διαθέτει bandpass 
φίλτρα ρυθμιζόμενα ανάμεσα στα 0 Hz και 
12 kHz,  Passband, minimum 300 Hz και 
Increment, minimum 50 Hz 

ΝΑΙ 

  

35 
Ο ρυθμός δειγματοληψίας να είναι 16 bit, 24 
kHz 

ΝΑΙ   

36 
Η μετάδοση των μετρήσεων να γίνεται 
ασύρματα στην περιοχή 2.408 – 2.476 GHz, 
38 channels 

ΝΑΙ 
  

37 
Η απόσταση μετάδοσης των δεδομένων να 
είναι μεγαλύτερη από 2 m 

ΝΑΙ   

38 

Το πλήρες σύστημα να αποτελείται από τα 
παρακάτω τμήματα:  

▪ Βασική ηλεκτρονική μονάδα  
▪ Ασύρματα ακουστικά  
▪ Ιμάντες συγκράτησης – μεταφοράς 

της ηλεκτρονικής μονάδας 
▪ Ράβδος τοποθέτησης των 

μικροφώνων (κατάλληλη για τα 
μικρόφωνα επαφής και τα 
μικρόφωνα εδάφους)  

▪ Μικρόφωνο επαφής  
▪ Test tip μήκους 35cm  
▪ Μικρόφωνο εδάφους κατάλληλο για 

πλακόστρωτες επιφάνειες 
▪ Δεύτερο μικρόφωνο εδάφους με 

τρίποδα, κατάλληλο για 
πλακόστρωτες ή μη πλακόστρωτες 
επιφάνειες 

▪ Βαλίτσα μεταφοράς με θήκες για 
όλα τα εξαρτήματα  

▪ Φορτιστής για τις μπαταρίες  
▪ Επέκταση του test tip, μήκους 60 

ΝΑΙ 
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cm  
▪ Κρουστικό εργαλείο για τα φρεάτια 

των βαλβίδων  
▪ Εργαλεία για το χειρισμό των 

βανών μέσα στα φρεάτια  

 Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής 
επιφανειακών υδάτων  

   

1 
Να διαθέτει χαμηλό προφίλ μέτρησης με 
δυνατότητα μέτρησης από τα 2 cm  

ΝΑΙ   

2 
Να γίνεται αυτόματος υπολογισμός της 
παροχής  

ΝΑΙ   

3 
Μέθοδοι ταχύτητας  ISO, USGS, και κάτω 
από τον πάγο  

ΝΑΙ 
  

4 
Μέθοδοι μέτρησης Kreps, 5-σημείο και 
πολλαπλών σημείων 

ΝΑΙ   

5 
Να υποστηρίζονται δύο γλώσσες 
λειτουργίας, Αγγλικά και Ελληνικά 

ΝΑΙ   

6 

Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για έως 
10000 μετρήσεις παροχής ή περισσότερες 
από 10000000 μετρήσεις μεμονωμένων 
σημείων ταχύτητας 

ΝΑΙ 

  

7 

Να υπάρχει η δυνατότητα τεκμηρίωσης των 
δεδομένων και αυτόματης τεκμηρίωσης των 
δεδομένων και ακύρωσης των εσφαλμένων 
δεδομένων  

ΝΑΙ 

  

8 
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας να είναι RS232 
και Bluetooth  

ΝΑΙ   

9 

Να διαθέτει λογισμικό για περιβάλλον 
Windows με διαγνωστικό beam-check με 
δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων  
και εξατομικευμένες αναφορές 

ΝΑΙ 

  

10 
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα 
θερμοκρασίας  

ΝΑΙ 
  

11 
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα 
στάθμης 

ΝΑΙ   

12 Να συνοδεύεται από σκληρή πλαστική θήκη       ΝΑΙ   

13 
Το εύρος ταχύτητας να είναι από  ±0.001 
μέχρι 4 m/s 

ΝΑΙ   

14 Η ανάλυση ταχύτητας να είναι 0.0001 m/s ΝΑΙ   

15 
Η ακρίβεια της ταχύτητας να είναι ±1% της 
μετρούμενης ταχύτητας 

ΝΑΙ   

16 
Το μέγεθος δειγματοληψίας να είναι 10 cm 
από το κέντρο του αισθητηρίου  

ΝΑΙ   

17 
Η τροφοδοσία να γίνεται με 8 μπαταρίες 
τύπου ΑΑ 

ΝΑΙ   

18 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι 15+ ΝΑΙ   
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ώρες συνεχόμενης λειτουργίας 

19 Το βάρος να είναι μικρότερο από 2 kg ΝΑΙ   

20 
Το φορητό όργανο μέτρησης να είναι 
αδιάβροχο μέχρι 1 μέτρο  

ΝΑΙ   

21 
Η θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης 
να είναι από  -20οC έως 60οC 

ΝΑΙ   

22 
Η ακρίβεια της μέτρησης να είναι ±0.001 
μέχρι 4 m/s  

ΝΑΙ   

23 
Να πραγματοποιείται παρακολούθηση της 
ταχύτητας και της ροής σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   

24 
Να γίνεται αυτόματος έλεγχος της ακρίβειας 
και της εγκυρότητας των μετρήσεων  

ΝΑΙ   

25 
Η μέτρηση της ταχύτητας να γίνεται σε 2 ή 3 
διαστάσεις  

ΝΑΙ   

26 Να μη χρειάζεται ποτέ βαθμονόμηση     ΝΑΙ   

27 
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα 
θερμοκρασίας    

ΝΑΙ   

28 

Να συνοδεύεται από μηχανισμό ράβδων για 
τη ρύθμιση του βάθους μέτρησης χωρίς να 
είναι χρειάζεται να βγει το όργανο από το 
νερό 

ΝΑΙ 

  

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές      

1 
Να διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows 
10  

ΝΑΙ 
  

2 Ο τύπος της θήκης να είναι Tower ΝΑΙ   

3 
Η ισχύς να παρέχεται από τροφοδοτικό και 
να είναι τουλάχιστον 450 W 

ΝΑΙ 
  

4 
Η υποστηριζόμενη μνήμη να είναι τύπου 
DDR4 

ΝΑΙ   

5 
Η μέγιστη μνήμη να είναι 32 GB και να 
παραδοθούν με μνήμη 4 GB 

ΝΑΙ   

6 
Ο αριθμός των πυρήνων του επεξεργαστή 
να είναι τουλάχιστον 4 

ΝΑΙ 
  

7 
Η ταχύτητα του επεξεργαστή να είναι 
μεγαλύτερη από 3.5 GHz 

ΝΑΙ   

8 
Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου να είναι 
τουλάχιστον 200 GΒ σε SSD 

ΝΑΙ   

9 
Να συνοδεύονται από οθόνη με διαγώνιο 
μεγαλύτερη από 21’’ 

ΝΑΙ 
  

10 
Να συνοδεύονται από σετ πληκτρολογίου και 
ποντικιού 

ΝΑΙ   
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Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα 

Για τη συμπλήρωση των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών στο χώρο του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, σημειώνεται ότι: 

Στη Στήλη «Α/Α» αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των 

στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.  

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», στη στήλη 

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Προσφέροντα η οποία θα 

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, 

ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά ή αναφορά του προσφερόμενου μεγέθους. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής. Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ 

εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που 

κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 

οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός 

παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη, θα αριθμηθεί η παραπομπή και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.14). 

 

Α3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης: τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, σε περιοχή που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: Η παραλαβή των προς 

προμήθεια ειδών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως το Κέντρο Περιβάλλοντος πέντε ημέρες από την ημερομηνία 

παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. Τα είδη αφού ελεγχθούν με μακροσκοπικό έλεγχο 

παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους 

της διακήρυξης ή της προσφοράς, η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιεί εγγράφως τις 

παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει να επανορθώσει το 

ελάττωμα ή παράλειψη εντός ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση άρνησης της προμηθεύτριας να 

επανορθώσει τα ελαττώματα ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία 

ή σε περίπτωση μερικής ή ελλιπούς επανορθώσεως, η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της 
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να τάξει νέα προθεσμία στην προμηθεύτρια για να επανορθώσει ή να κήρυξη έκπτωτη αυτήν. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός ενός μηνός από την προσωρινή παραλαβή. 

Εκπαίδευση προσωπικού: ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού και 

την εκπαίδευση χρηστών του Κέντρου Περιβάλλοντος και του φορέα υδροδότησης που 

θα του υποδειχθούν, σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς 

και σε θέματα ασφαλείας, για όσο χρόνο απαιτηθεί και σε όλες τις λειτουργίες του 

συστήματος. 

Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη: ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου του 

εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή του. Το σύστημα 

μέτρησης ποιότητας και ποσότητας νερού θα πρέπει να υποστηρίζεται τεχνικά από τον 

ανάδοχο, καθώς και από τους κατασκευαστικούς οίκους των αισθητηρίων, τουλάχιστον για 

ένα (1) έτος από την εγκατάστασή του. Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη 

βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων με τη συχνότητα που απαιτείται προκειμένου να 

διασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία και η ορθότητα των μετρήσεων. Στην Τεχνική 

Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται σχετική περιγραφή των εργασιών τεχνικής 

υποστήριξης και βαθμονόμησης, καθώς και της συχνότητας εκτέλεσής τους.      

Τροποποίηση Σύμβασης: Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης βαρύνει εξολοκλήρου το έργο «Improving Water Management 

and Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER», το 

οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA ΙΙ 

CBC  «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5033050. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 136.000,00 € 

 

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Μεταδότες μετρήσεων ΤΕΜΑΧΙΑ 12  

2 Μονάδα μεταγωγής (gateway) ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

3 Παροχόμετρα νερού ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

4 Αισθητήρες πίεσης δικτύου ΤΕΜΑΧΙΑ 7  

5 Σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού ΤΕΜΑΧΙΑ 3  

6 Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους  ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

7 Φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών διαρροών ΤΕΜΑΧΙΑ 1  

8 Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής επιφανειακών υδάτων ΤΕΜΑΧΙΑ 1  
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9 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΤΕΜΑΧΙΑ 2  

10 Υλικά εγκατάστασης και εγκατάσταση ΤΕΜΑΧΙΑ 12 σετ  

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ 136.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 32.640,00 € 

Τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 168.640,00 € 

 

Φ.Π.Α. – Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων - επιβαρύνσεις: 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας: 

• Η δαπάνη υποχρεούται σε καταβολή Φ.Π.Α. 

• Επιβάλλεται 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) 

• Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφόσον ενεργοποιηθεί. 

• Επιβάλλεται κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (3,6%). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται, επί του καθαρού ποσού, η προβλεπόμενη από την κείμενη 

νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Στο παρόν έντυπο οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποτυπώσουν την προσφορά τους. 

Παρατήρηση: Οι συμμετέχοντες  πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 

με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και όλα τα είδη που αναγράφονται 

στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό της ομάδας. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη συστημάτων μετρητικών διατάξεων κρίσιμων 
παραμέτρων του πόσιμου νερού στο υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο φορέα 

υδροδότησης στο πλαίσιο του έργου “Improving Water Management and Supply 
Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools SAVE–WATER” του 

προγράμματος INTERREG – IPA II CBC PROGRAMME «Ελλάδα Αλβανία 2014-2020» 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ136299 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  

 (συμπληρώνεται ή σφραγίδα) 
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Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 Μεταδότες μετρήσεων  

2 Μονάδα μεταγωγής (gateway)  

3 Παροχόμετρα νερού  

4 Αισθητήρες πίεσης δικτύου  

5 Σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού  

6 Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους   

7 Φορητό σύστημα εντοπισμού αφανών διαρροών  

8 Φορητό σύστημα μέτρησης παροχής επιφανειακών υδάτων  

9 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

10 Υλικά εγκατάστασης και εγκατάσταση  

Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Τελική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

 

 

Ολογράφως (Τελική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%): 

 

 

  

 

……………./……………/ 2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

   (σφραγίδα, υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΤΕΥΔ 

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την 

τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην 

ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50713 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ / 50200 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ 

- Τηλέφωνο: 2463053666, Fax: 2463053666 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@kepekozani.gr  / research-studies@kepekozani.gr   

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kepekozani.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη συστημάτων μετρητικών διατάξεων κρίσιμων παραμέτρων του 

πόσιμου νερού στο υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο φορέα υδροδότησης στο πλαίσιο του έργου 

“Improving Water Management and Supply Infrastructure via Smart Technologies, Policies and Tools 

SAVE–WATER” του προγράμματος INTERREG IPA ΙΙ CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” 

(CPVS: 32441200-8, 38421000-2, 38423000-6, 38424000-3, 30000000-9, 44100000-1) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 136299 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 0823 / 30-09-2021 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

http://www.hsppa.gr/
mailto:info@kepekozani.gr
mailto:research-studies@kepekozani.gr
http://www.kepekozani.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
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:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

  Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
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;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
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 συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
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: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
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, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα 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 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

2α) Ο μέσος («ειδικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 
τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται είναι ο εξής: 
 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxiv που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxv -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

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: 

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxviii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
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 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxl, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxli 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlii 
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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 αναφέρονταιxliii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxliv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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”. 

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 
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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 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  

xl Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xli Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xliii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xliv 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.  
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4 CONCLUSIONS  

For the purposes of the SAVE-WATER project, a pilot action will take place in the 

area of Ditiki Makedonia. During the pilot action a low cost sensor network will be 

installed for efficient drinking water monitoring, and gradually it will be expanded and 

tested with traditional systems.  

This document contains the text of the public tender notice, that is going to be 

conducted for the supply of the measuring equipment that will be used for the pilot 

action.  

 

Για τους σκοπούς του έργου SAVE-WATER, θα πραγματοποιηθεί μια πιλοτική 

δράση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δράσης 

θα εγκατασταθεί ένα δίκτυο αισθητήρων χαμηλού κόστους για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση του πόσιμου νερού και σταδιακά θα επεκταθεί και θα δοκιμαστεί με 

παραδοσιακά συστήματα.  

Αυτό το έγγραφο περιέχει το κείμενο της διακήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού που 

πρόκειται να διεξαχθεί για την προμήθεια του μετρητικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την πιλοτική δράση.  
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