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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   

Μυτιλήνη, 12  Σεπτεμβρίου 2022 

 Αρ. πρωτ. 4122.72-10/2089 

 

Ταχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 2  
Τ. Κ: 81100, Μυτιλήνη  
Πληροφορίες: Ε. Σταμούλη 
Τηλ.: 22513-50363 
email: estam@ypai.gr  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

άνω των ορίων 

για την επιλογή αναδόχου για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ» 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ 24%): 180.000,00 € 

ΦΠΑ (24%): 43.200,00 € 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (με ΦΠΑ 24%): 223.200,00 € 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ 24%): 45.000,00 € 

ΦΠΑ προαίρεσης (24%): 10.800,00 € 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προαίρεσης (με ΦΠΑ 24%): 55.800,00 € 

CPV: 65122000-0 

 

 





Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(Α.Φ.Μ. 099512043) 

Κ.Α. Αναθέτουσας Αρχής-Ειδικού Φορέα: 1041-203-00.000.00 

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο (ΚΑΑ)/Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης 
Π.Δ. 13/20-2-2018 (Α’ 26), Π.Δ. 1/1986 (Α’ 1)  

Κωδικός ΝUTS Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.): GR411 

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Στοιχεία Α.Α.: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη 

Τηλ.: +302251350363, e-mail: estam@ypai.gr   
Πληροφορίες: Ε. Σταμούλη 

web site: www.ypai.gr , www.ynanp.gr  

Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών άνω των 

ορίων (διενεργούμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016) 

Τίτλος Διαγωνισμού: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ 

CPV: 65122000-0 «Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος» 

Συνολική Εκτιμώμενη αξία 
(= προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ 

(€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 
180.000,00 € 

Συνολικός ΦΠΑ (24%): 43.200,00 € 

Συνολική Εκτιμώμενη αξία 
(= προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ 

(€), με ΦΠΑ: 
223.200,00 € 

Συνολική Εκτιμώμενη αξία  προαίρεσης 
(= προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ 

(€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 
45.000,00 € 

Συνολικός ΦΠΑ προαίρεσης (24%): 10.800,00 € 

Συνολική Εκτιμώμενη αξία προαίρεσης 
(= προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ 

(€), με ΦΠΑ: 
55.800,00 € 

Συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 
παρεχόμενου πόσιμου νερού (2 έτη) σε 

κυβικά μέτρα (κ.μ.): 

170.000 κ.μ. 
(85.000 κ.μ. κατ’ έτος) 





Συνολική μέγιστη ποσότητα παρεχόμενου 
πόσιμου νερού (2 έτη) σε κυβικά μέτρα 

(κ.μ.): 

200.000 κ.μ. 
(100.000 κ.μ. κατ’ έτος) 

Μέγιστη προσφερόμενη τιμή ανά κυβικό 
μέτρο (κ.μ.) παρεχόμενου πόσμου νερού, 

σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ: 

0,90 € ανά κ.μ. νερού 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Ενναλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

Χρηματοδότηση/Φορέας 
Χρηματοδότησης: 

Εθνικοί Πόροι/Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)/ 
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

Σ.Α. του Φορέα Χρηματοδότησης: ΣΑΕ 330 

Κωδικός έργου ΠΔΕ του Φορέα 
Χρηματοδότησης: 2006ΣΕ33000000 

Τίτλος έργου ΠΔΕ του Φορέα 
Χρηματοδότησης: 

Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών 
ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002) 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών: 14/09/2022 ημέρα Τετάρτη 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 18/10/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00 

Τόπος Κατάθεσης εγγράφων (εντύπων) 
προσφορών: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη, Τμήμα Γραμματείας & 
Διοικητικής Μέριμνας, Τηλ.: +302251350280, 

+302251350282 

με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού (αποσφράγισης 
ηλεκτρονικών προσφορών): 

25/10/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 

Παροχή Ειδικών πληροφοριών/ 
διευκρινίσεων, καθώς και Τεχνικής 

Φύσεως, σχετικά με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού: 

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής 
διακήρυξης του διαγωνισμού, και των 

συμπληρωματικών εγγράφων της 
σύμβασης: 

- Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

www.promitheus.gov.gr   

- Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & 
Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.gr 





- Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr 

Αρ. Πρωτ. της Διακήρυξης του παρόντος 
δημόσιου διαγωνισμού: 4122.72-10/2089 

Γλώσσα υποβολής προσφορών και 
επικοινωνίας: Ελληνική 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

- Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της συνολικής προεκτιμώμενης 
αξίας της Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι: 3.600,00 € 

- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% της συνολικής συμβατικής 
αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

(1) 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στο διαδικτυακό 
τόπο www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

(4) 

Ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης της Διακήρυξης στον 

Ελληνικό Τύπο 

(5) 

12/09/2022  

(ημέρα Δευτέρα) 

14/09/2022 

(ημέρα Τετάρτη) 

14/09/2022 

(ημέρα Τετάρτη) 

Ημερομηνία ανάρτησης 
της Περίληψης της 
Διακήρυξης στον 

διαδικτυακό τόπο 
https://diavgeia.gov.gr 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

(3) 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 

www.promitheus.gov.gr  του 
ΚΗΜΔΗΣ 

(2) 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής (www.ypai.gr) 
και του Υπουργείου Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής 
(www.ynanp.gr) 

(6) 

14/09/2022 

(ημέρα Τετάρτη) 

14/09/2022 

(ημέρα Τετάρτη) 

Έως 19/09/2022 

(ημέρα Δευτέρα) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099512043 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Μικράς Ασίας 2 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 811 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR411 

Τηλέφωνο +302251350363 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) estam@ypai.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ε. Σταμούλη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ypai.gr, www.ynanp.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι «Υπουργείο» (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή-KKA)» και ανήκει στην «Γενική Κυβέρνηση 
(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης)» 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες». Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 
είναι το ελληνικό (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει. 
 
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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (www.ypai.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr). 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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





Χρηματοδότηση της σύμβασης1 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικονομικών ετών 
2023, 2024 και 2025, κωδικός έργου 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης 
υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)», Ειδικός Φορέας 1041-203-0000000, ΚΑΕ 2420289001. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2042/19-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΠΓ4653ΠΩ-
ΡΞ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010955660) για την έγκριση πίστωσης πολυετούς δέσμευσης για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 
και 20252.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ημέρα στο Δήμο Λειψών και η επεξεργασία θαλασσινού 
νερού με τη μέθοδο αντίστροφης ώσμωσης με σκοπό την παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα παραδίδονται στη δεξαμενή του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών, για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών υδροδότησης της νήσου Λειψών. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία θαλασσινού νερού και παροχή επεξεργασμένου 
αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, με ελάχιστη ετήσια εγγυημένη παρεχόμενη ποσότητα νερού 85.000 κ.μ. 
Η μέγιστη ετήσια ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού μπορεί να ανέρχεται σε έως 100.000 κ.μ. Το 
παραγόμενο πόσιμο νερό θα διοχετεύεται από την έξοδο της μ/α στην υπάρχουσα δεξαμενή ποσίμου ύδατος, 
ιδιοκτησίας του Δήμου Λειψών χωρητικότητας 1.000 κ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Υψηλάντη. Από το σημείο 
αυτό και έπειτα η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση του Δήμου Λειψών.  

Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα καταμετρώνται και πιστοποιούνται στην είσοδο της ανωτέρω δεξαμενής με το 
υφιστάμενο ηλεκτρονικό υδρόμετρο ακριβείας > 0,5%, το οποίο να περικλείεται σε μεταλλικό, σταθερό κιβώτιο, το 
οποίο να είναι κλειδωμένο με τρία διαφορετικά λουκέτα υψηλής ασφάλειας. Τα κλειδιά του πρώτου λουκέτου θα 
έχει ο Δήμος Λειψών, του δευτέρου θα έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του τρίτου ο ανάδοχος. Οι μετρήσεις θα πρέπει να 
μπορούν να γίνονται και χωρίς να χρειάζεται άνοιγμα του κιβωτίου, το οποίο θα πρέπει να έχει για τον σκοπό αυτό 
ένα διαφανές τμήμα. Στο σημείο παράδοσης του νερού στις δεξαμενές του Δήμου και πριν το υδρόμετρο, θα πρέπει 
να υπάρχει παροχή (βρύση) για τη λήψη δειγμάτων, η οποία θα είναι εξασφαλισμένη σε αντίστοιχο μεταλλικό 
σταθερό κιβώτιο, το οποίο θα είναι επίσης κλειδωμένο με δυνατότητα αυτοτελούς πρόσβασης. Σε περίπτωση 
βλάβης του υδρομετρητή, αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα από τον Ανάδοχο. 

Επίσης στο κιβώτιο θα εγκατασταθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής μέτρησης της 
ποσότητας του νερού που θα πρέπει να συνδέεται απομακρυσμένα με τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., τον Δήμο Λειψών και τον 
Ανάδοχο, για τον έλεγχο των ποσοτήτων νερού. Αν όλες οι παράμετροι (θερμοκρασία νερού, πιέσεις, pH, τιμή 
αγωγιμότητας, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία θα συνεχίζεται 
κανονικά, διαφορετικά θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των 
μηχανημάτων. 

Η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παρεχόμενου πόσιμου νερού θα ανέλθει σε 170.000 κ.μ. για το 
χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών της σύμβασης, ενώ η αντίστοιχη συνολική μέγιστη ποσότητα μπορεί να 
ανέλθει σε έως 200.000 κ.μ. 

                                                           
1 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 του 

ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
2        Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό 
και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό 
έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 
ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε 
περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 
απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, 
εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 





Επίσης ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση και ευθύνη για την ορθή λειτουργία, πλήρη συντήρηση της υφιστάμενης 
μονάδας αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση του Δήμου Λειψών, η οποία είναι εγκατεστημένη στην περιοχή 
«Κατεργόμολος», ως και των συνοδών έργων αυτής (αντλιοστάσιο κλπ), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
και περιβαλλοντικούς όρους, την τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και τις εργασίες των 
επισκευών, τον επί τόπου έλεγχο των εργασιών καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, τη λήψη 
δειγμάτων και αναλύσεων στη μονάδα της εγκατάστασης για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών τεχνικών προβλημάτων. Το κόστος όλων των παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
μ/α (αναλώσιμα, χημικά, ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα πρέπει να είναι γνήσια, των εργοστασίων κατασκευής του κάθε 
μηχανήματος,ενώ οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των τεχνικών 
εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.  

Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων για τις εργασίες που πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Η παραλαβή της παρεχόμενης ποσότητας νερού θα γίνεται 
μηνιαία από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Λειψών. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης ετήσιας ποσότητας νερού για ειδικούς λόγους ή έκτακτης ανάγκης, η σχετική 
υπέρβαση δύναται να συμψηφίζεται με τις ποσότητες προηγούμενων ή επόμενων ετών. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 25% τη συνολική 
μέγιστη ποσότητα νερού, ήτοι 50.000 κ.μ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 65122000-0  «Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος». 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € (εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 223.200,00 €).  

Προσαύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου- Δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης σύμβασης)  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης), με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επόμενη της 
ημερομηνίας λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη 
διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). Το φυσικό αντικείμενο της κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα αφορά υπηρεσίες 
συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Λειψών και την παροχή 
ποσότητας πόσιμου νερού, η οποία δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (ίδια τιμή ανά κ.μ. νερού).  
Επισημαίνεται ότι  – στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας 
– το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών και κατά την διάρκεια 
των 2 ετών της σύμβασης.  
Επίσης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί και έως τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει 
παραληφθεί η συνολική μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού.  
Αναλυτικότερα:  
Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης: Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης-παράτασης διάρκειας 
της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ και 55.800,00 € 
(πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης  
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο 
ποσό των 225.000,00 € (διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ή 279.000,00 € (διακοσίων 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) κατανέμεται, μεταξύ των οικονομικών 
ετών 2023, 2024 και 2025 ενδεικτικά ως εξής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) :  

 Οικονομικό Έτος 2023: Ποσό : 111.600,00 €  





 Οικονομικό Έτος 2024: Ποσό : 111.600,00 €  
 Οικονομικό Έτος 2025: Ποσό :   55.800,00 €  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη από την – σε συνέχεια της υπογραφής της - ανάληψη της υφιστάμενης 
εγκατάστασης από τον ανάδοχο, άλλως εκκίνησης λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στα πλαίσια 
της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο ακριβής χρόνος της ως άνω εκκίνησης λειτουργίας θα πιστοποιείται με έγγραφο της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης της παραγράφου 42 του γνωστικού μέρους της 
παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής έως ένα (1) έτος σε 
περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και έως τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει 
παραληφθεί η συνολική μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού. Επισημαίνεται ότι  – στο βαθμό που 
είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας – το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να 
ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών, κατά την διάρκεια των 2 ετών της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.  
Η δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης δεν θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο, αλλά τον Δήμο Λειψών. 

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: 

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

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-
337 

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

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

6. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

7. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

8. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

9. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

10. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

                                                           
3 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη 

νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση 
του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων. 





11. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

12. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

13. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

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

15. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

16. 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», 

17. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

18. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

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

20. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

21. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

22. της αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (Β’ 892) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ποιότητα του νερού της ανθρώπινης 
κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (Β’ 630) και σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (Β’3282) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της 3ης 

Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)», που υπερισχύει ως 
μεταγενέστερη που αντικαθιστά την προηγούμενη σε όποια σημεία υπάρχει  διαφοροποίηση. 

23. της αριθ. 2879/2-3-2018 (Β’ 879) απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν 
την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθμ. 4954/3-4-2018 (Β’ 1526) απόφαση όμοια. 

24. της αριθ. 219/2005 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή 
από τον τότε Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

25. του Π.Δ. 13/20-2-2018 (Α’ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». 

26. του Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

27. του άρθρου 12 του Ν.4597/2019 (Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4770/2021 (Α’ 15). 

28. της με Αριθμ. 1000.0/30142/2021/27-4-2021 (ΥΟΔΔ 341/28-4-2021) απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». 

29. Την με αριθ. 2903.5/92965/2019 (Β’ 5056/31-12-2019) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά 
όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε με τις  Αριθμ. 
2903.5/37112/2022(Β’ 2750/02-06-2022) και Αριθμ. 1000.0/55832/2022(Β’ 4182/05-08-2022) Αποφάσεις του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 





30. 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. 

31. του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών 
ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330, τροπ. 0 με Α.Π. 70574/13-7-2022 (ΑΔΑ: 
66ΩΧ46ΜΤΛΡ-Θ4Λ) οικ. έτους 2022.  

32. της αριθμ. 323/2013 Σύμβασης, μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και της προμηθεύτριας εταιρείας “SYCHEM A.E.” 
«Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης», καθώς και την τροποποίηση αυτής (ΑΔΑΜ: 14SYMV002342754) για 
την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, για την υδροδότηση των νησιών 
Λειψών και Κιμώλου. 

33. της από 06.11.2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Δήμου Λειψών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες του 
δήμου Λειψών» (ΑΔΑ: ΨΤ534653ΠΩ-7ΘΥ), όπως τροποποιήθηκε με την από 29.07.2021 1η Τροποποίηση της 
αυτής (ΑΔΑ: ΩΥΧΒ4653ΠΩ-6ΣΘ), και την από 31.03.2022 2η Τροποποίησή της (ΑΔΑ: 92ΖΑ4653ΠΩ-Ν5Φ). 

34. της με αριθ.πρωτ. 3122.1-Λ40/10172/2019/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ο4653ΠΩ-625) απόφασης του  Αναπληρωτή 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας 
αφαλάτωσης στη θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου Λειψών», με την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή 
εγκατάσταση/λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου Λειψών έως 31-12-
2020, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4487/2017 (Α’ 116) καθώς και την μόνιμη άδεια λειτουργίας της 
31/12/2020 με αριθμό γνωστοποίησης 1186126. 

35. του από 6-5-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Επίβλεψης & Παραλαβής Συνοδών ‘Έργων Προσωρινής 
Εγκατάστασης Μ/Α στο Δήμο Λειψών (διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. 4122.72-10/1534/7-5-2019 έγγραφο της 
Επιτροπής), με το οποίο έγινε η παραλαβή των συνοδών έργων «Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία 
Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών». 

36. της με αρ.πρωτ.4.151.13-22/453/8-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΛ04653ΠΩ-ΣΔ2) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης 
Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λειψών – συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής πόσιμου νερού». 

37. του πρακτικού Νο1/20-6-2019 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης της 
παραγράφου 32 του γνωστικού μέρους της παρούσας, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία κατά την 
οποία άρχισε η τροφοδοσία με πόσιμο νερό της δεξαμενής του Δήμου Λειψών είναι η 5η Μαΐου 2019, η 
οποία αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Λειψών. 

38. του από 27-6-2019 (αρ.πρωτ. ΓΓΑΙΝΠ: 2344/4-7-2019) Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεση 
της προμήθειας «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κμ/ημέρα για τη νήσο Λειψοί». 

39. της υπ’αριθμ. 500/27-12-2018 σύμβασης (ΑΔΑ: 72ΧΣ4653ΠΩ-ΗΩ9, ΑΔΑΜ: 19SYMV004478273) με την 
εταιρεία «SYCHEM Α.Ε.», με θέμα «Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης 
ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για 
τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών» καθώς και της από 10-8-2021 1ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 
6ΗΒΞ4653ΠΩ-4ΓΒ, ΑΔΑΜ: 21SYMV009092162) και της από 9-3-2022 2ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 
9Λ644653ΠΩ-0ΟΡ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010176488). 

40. της με αρ πρ. 4121.52-13/2344/19/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΔ4653ΠΩ-1Λ0) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Οριστική παραχώρηση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα 
στο Δήμο Λειψών». 

41. της με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2039/18-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΦ46563ΠΩ-ΕΩΓ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  με θέμα « Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και  Δήμου Λειψών για την υλοποίηση του έργου: 
‘’Παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών’’» 





42. της από 20/07/2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Δήμου Λειψών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες του 
Δήμου Λειψών» (ΑΔΑ: 6Υ0Θ4653ΠΩ-ΝΝΤ). 

43. του αριθμ. 1.314/15-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010942937) Υπηρεσιακού Σημειώματος-Πρωτογενούς Αιτήματος 
της Δ/νσης Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

44. της με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2042/19-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΠΓ4653ΠΩ-ΡΞ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010955660) απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη ποσού 
225.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 279.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑΕ 2420289001 του Ειδικού Φορέα 
1041-203-0000000, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ημέρα στο Δήμο Λειψών και η επεξεργασία 
θαλασσινού νερού με τη μέθοδο αντίστροφης ώσμωσης με σκοπό την παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων 
πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα παραδίδονται στη δεξαμενή του Δήμου Λειψών, για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

45. Την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2087/22-7-2022 (ορθή επανάληψη της 25ης-7-2022) Εισήγηση με θέμα «’Εγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με 
τίτλο ‘’Συντήρηση-παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο 
Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του 
Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, τον ορισμό χειριστών στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού’’». 

46. Την με αρ.πρωτ. 4151.11-85/2092/25-7-2022 (ορθή επανάληψη της 25ης-7-2022) απόφαση συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 
υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση-παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης 
στο Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες 
υδροδότησης του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (ΑΔΑ: ΨΓΣΖ4653ΠΩ-8ΣΟ). 

47. της ανάγκης ανάθεσης της συντήρησης και παρακολούθησης της καλής λειτουργίας της υφιστάμενης 
μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Λειψών σε ανάδοχο-εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να συνεχισθεί η 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και η προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος και μετά τη λήξη της υπ’αριθμ. 500/27-12-2018 σύμβασης της παραγράφου 39 του γνωστικού 
μέρους της παρούσας. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών τις τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Ειδικότερα:   

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Έως 13/10/2022 
Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
14/09/2022 

 

18/10/2022 

‘Ωρα 14.00 

25/10/2022 

‘Ωρα 10.00 

Τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφοράς και συγκεκριμένα 
έως την 13-10-2022, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεταβούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους 
στο Δήμο Λειψών και να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης της εγκατάστασης της μονάδας. Με την 
ολοκλήρωση της επισκέψεως θα πρέπει να λαμβάνουν βεβαίωση από την Υπηρεσία, την οποία και θα πρέπει να 
συνυποβάλουν (επί ποινής αποκλεισμού) στην προσφορά τους (Φάκελος Δικαιολογητικών).  

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 υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 





υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης4  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/09/2022 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 2022-140321.   

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 5 

Η προκήρυξη6 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 169292 και αναρτήθηκαν στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο7 8 9, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016:  

Συγκεκριμένα εστάλη για δημοσίευση σε δύο (2) περιφερειακές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας 
N.Δωδεκανήσου («Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» και «ΡΟΔΙΑΚΗ»), μία (1) περιφερειακή εφημερίδα εβδομαδιαίας 
κυκλοφορίας Ν.Δωδεκανήσου («ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ») και μία (1) περιφερειακή εφημερίδα ημερήσιας 
κυκλοφορίας N.Λέσβου (ως έδρα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) («ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του 
Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
http://www.ypai.gr και http://www.ynanp.gr. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3548/07 και όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

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 

                                                           
4 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, 

παρ.6, ν.4412/2016  
5 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό 
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ 
γνωστοποίησης.  Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

6    Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 
περ.4) 

7 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007, συνεχίζει να 
υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

8 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του 
ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 
ν. 4412/2016. 

9  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 





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 τους10 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 





2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης11  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC011227083 2022-09-12), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ  

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.gr) 12. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα, έως τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή 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 περιπτώσεις13: 

                                                           
11 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 

12 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. 

13 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 





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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ14.  

Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 
ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινίσεις-
τροποποιήσεις. Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το 
περιεχόμενο της διακήρυξης. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.15 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής16 συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα 
με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και 
σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 17. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα18. 

2.1.5 Εγγυήσεις19 
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)20, 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 

                                                           
14       Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική 

διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
15 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

16       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
17 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   
18 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
19 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
20  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) 





εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού21. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 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 προσφορών, 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 σύμβασης22.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

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 ΣΔΣ23, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 724 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

                                                           
21      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής 

και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει 
του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων 
παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

22        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
23        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 





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 συμβάσεων25. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 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 
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης26. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.27   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής28 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής29, ποσοστό 2% επί της 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης 
εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό 
φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 30 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 
έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την 
έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η 

                                                                                                                                                                                                                    
24        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 

7. 
25       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την 

έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά 
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και 
β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

26   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και 
αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

27 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
28 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
29 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί 

της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).). 
30 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 





προσφορά του απορριφθεί31, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού32  
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 αμετάκλητη33 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – 
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 
374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή 
απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-
35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

                                                           
31        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
32 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
33 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε 

σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
 





οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του 
Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

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. 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  

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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

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 στο μέτρο που τηρεί 
τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3  
Κατ' εξαίρεση 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 υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται34 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις35:  

                                                           
34 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, 

η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 





(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201636, περί αρχών 
που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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 λειτουργίας37.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων 
διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο 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 .  

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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 38 

2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

2.2.3.6. 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.  

                                                                                                                                                                                                                    
διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων 
αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. 

35  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 
Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει 
συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και 
αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

36 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης 
θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

37 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
38 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), 

σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  





2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία39, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει 
τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και 
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση40. 

2.2.3.8. 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. 4412/201641. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής42  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας43  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να 
τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  

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 μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.  
                                                           
39  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση 

C‑387/19 
40 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
41  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της 

απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
42 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 (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
Επιπλέον, 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. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

43 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 





2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια44  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

Να διαθέτουν μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία (3) τελευταία έτη ύψους τουλάχιστον 170.000,00 €, 
στο αντικείμενο που αφορά υπηρεσίες συντήρησης, παρακολούθησης καλής λειτουργίας και παροχής / 
παράδοσης πόσιμου νερού από μονάδες αφαλάτωσης κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικές χρήσεις.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
αιτούμενων οικονομικών χρήσεων, τότε θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που 
λειτουργεί. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα45  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

(α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο (2) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου (συντήρηση, παρακολούθηση καλής λειτουργίας και παροχής νερού), ήτοι 
να έχουν συντηρήσει και λειτουργήσει με απόλυτη επιτυχία και για τρία (3) τουλάχιστον έτη, τουλάχιστον δυο (2) 
συστήματα αφαλάτωσης με την τεχνολογία της αντίστροφης ώσμωσης, με ελάχιστη ημερήσια δυναμικότητα 
τουλάχιστον 600 κ.μ. ανά ημέρα.  

(β) να διαθέτουν το κάτωθι απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας:  
1. Μηχανικό ΑΕΙ (Χημικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός) με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις (συντήρηση, παρακολούθησης καλής λειτουργίας και παροχής νερού από  μονάδες 
αφαλάτωσης), ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης,  

2. Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ (Χημικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός) με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία 
σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις (Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας νερού), ως Υπεύθυνο 
Συντήρησης της εγκατάστασης, 

3. ‘Εναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο με ειδικότητα συναφή με την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου (ενδεικτικά 
Ηλεκτρολόγο-Υδραυλικό Εγκαταστάσεων, Μηχανικό Αυτοματισμού, Εργοδηγό κλπ.), που θα παρέχει επί τόπου 
τεχνικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

4. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την τηλεπαρακολούθηση του έργου 
επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί, αλλά και τις Υπηρεσίες χημικού 
και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης46  
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά 
με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης: 

                                                           
44 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και 

να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς 
τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε 
ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) 
και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

45 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
46 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) 





- Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2015  

- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015  

- Πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από 
ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα 
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς47. 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 άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες48. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 49. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων 50. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 
 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων 
αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας51. Ο οικονομικός 

                                                           
47 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 

τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
48 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
49 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
50 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
51 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 





φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού 
της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
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 δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 )52. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας53.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.54.  

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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 
και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ55 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 156. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη 
συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.57 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το 
ΕΕΕΣ58. 

                                                           
52 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
53 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
54      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
55 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, 

Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές 
δηλώσεις.  

56 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο 
ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

57 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
58  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 





Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής59. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,60 την κατάστασή του σε σχέση με 
τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης61 και 
ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, 
όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της 
παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης62. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του63. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα64  
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

                                                           
59    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
60  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
61  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
62  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
63  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
64 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 στις παραγράφους 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   





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 ισχύουν65. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 
της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή 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 - 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. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του66.  

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, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 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 του67   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.468 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 

                                                           
65 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
66  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

           67     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
68    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 





έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως 
τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος 
του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας69. 

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 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.70 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

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,71 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν 72  

Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα σε υπηρεσίες συντήρησης, 
παρακολούθησης καλής λειτουργίας και παροχής/παράδοσης πόσιμου νερού από μονάδες αφαλάτωσης κατά 
τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, που να φαίνεται ότι ο μέσος 
«ειδικός» ετήσιος κύκλος εργασιών καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί 
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.73 

                                                           
69    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
70 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 . 

71  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
72 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή 
αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 





Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την 
έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

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

(α) Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία (2019-2021) από 
το μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη διαγωνιζόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, 
στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του 
δημόσιου φορέα ή βεβαίωση, σύμβαση και σχετικά αποδεικτικά τιμολόγια (χωρίς να είναι υποχρεωτικό να 
παρουσιάζεται το ποσό αμοιβής για λόγους απορρήτου), του ιδιώτη εργοδότη, με τα οποία να πιστοποιείται η 
έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας συντήρησης, παρακολούθησης καλής λειτουργίας και 
παροχής/παράδοσης πόσιμου νερού από μονάδες αφαλάτωσης με την τεχνική της αντίστροφης ώσμωσης για 
τουλάχιστον τρία (3) έτη.  

Από τα αναφερόμενα στα πιστοποιητικά πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2.2.6: 
Να έχει συντηρήσει και λειτουργήσει τουλάχιστον δυο (2) εγκαταστάσεις αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών 
μέτρων ανά ημέρα, με απόλυτη επιτυχία για τουλάχιστον τρία (3) έτη ανά εγκατάσταση.  

Η βεβαίωση, σε περίπτωση ιδιώτη εργοδότη, θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα αναφέροντας ρητά τη 
θέση του υπογράφοντα (δύναται να προσκομιστεί και αντίγραφο της βεβαίωσης επικυρωμένο από δικηγόρο). 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχτεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(Από-
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ (τύπος 
& ημ/νία) 

         

         

 
(β) Πίνακα Ομάδας Έργου για την παροχή υπηρεσίας, η οποία θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις 
εμπειρίας και αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, από τον οποίο (βεβαιώσεις και βιογραφικά σημειώματα) να 
προκύπτει ότι καλύπτονται τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 2.2.6 (β).  

(γ) Ετήσια Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα της τελευταίας τριετίας, ανεξάρτητα από 
τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ώστε να προκύπτει το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

(α) Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2015  

(β) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015  

(γ) Πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 

ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο αντίστοιχο, κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο 
εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

                                                                                                                                                                                                                    
73 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας 

εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 





πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 74,  εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) 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 στο 
ΓΕΜΗ75,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης76, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 
πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

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. 

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 
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75      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι 
εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός 
συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και 
έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην 
ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική 
μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

76  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και 
εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη 
στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 





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 καταλόγους77 που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, 
υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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 τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος 
φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση 
του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 
αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και 
τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά 
ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με 
τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα δεσμεύεται 
ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το 
τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις 
ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του 
τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη 
δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών78. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης79  
Κριτήριο ανάθεσης80 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής  

2.3.2  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

2.3.3 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, για όλες 
τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

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 αυτής81. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ.82 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο 
χορηγήθηκε από 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 να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

                                                           
78  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
79 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
80 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 

4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 
συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 
πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

81 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
82      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως 
άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας 
του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.83 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, 
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η 
επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν84.   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) 
παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη 
μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν 
επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2785 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

                                                           
83 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
84      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
85    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) 
μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό 
τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 





γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής 
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 86 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ87 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, 
εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή 
κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει 
(ενδεικτικά: υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX). 

 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199988,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση 
και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο89.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση 
και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 
Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει 
συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 
για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  

                                                                                                                                                                                                                    
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που 
αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην 
ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

86   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και 
άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

87     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που 
έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του 
Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

88   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
89   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της 
Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 
11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά 
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης 
της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός 
φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν 
με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ) την βεβαίωση επίσκεψης υποψηφίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 60 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και της 
παραγράφου 1.5 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 
υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

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 “Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών” 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 υπηρεσιών, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα90 91.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν92. 

Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Ολοκληρωμένη Τεχνική ‘Εκθεση Εκτέλεσης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Θα περιγράφεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο διαγωνιζόμενος με σκοπό την εκτέλεση του 
συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η τεχνική έκθεση που θα παρουσιαστεί, πρέπει να είναι κατά βάση σύμφωνη 
με τα αναγραφόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.  

Μέσω της τεχνικής έκθεσης, κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που αφορούν στην εκτέλεση του αντικειμένου και να αναλύσει τον τρόπο ανταπόκρισής του σε αυτές καθώς και να 
τις διευρύνει - εμπλουτίσει. Μέσα στη μεθοδολογία υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας να περιέχει αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου και των απαιτούμενων ενεργειών με τον οποίους σκοπεύει να υλοποιήσει την παρεχόμενη 
υπηρεσία.  

Να υλοποιεί όλες τις ενέργειες της παρεχόμενης υπηρεσίας, έτσι ώστε να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική η 
ολοκλήρωση της προκηρυσσόμενης παροχής υπηρεσιών. 

2. Περιγραφή των Υποδομών, του Εξοπλισμού και του Προσωπικού για την υλοποίηση των απαιτήσεων 

Θα περιγράφονται οι υποδομές, ο εξοπλισμός και το προσωπικό του διαγωνιζομένου που θα χρησιμοποιηθεί για 
την παροχή υπηρεσίας, σε σχέση με εκείνα που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας. 

3. Διαχείριση Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει στο σημείο αυτό τον τρόπο που θα διαχειριστεί την παρεχόμενη υπηρεσία. 
Συγκεκριμένα θα αναφέρεται ο τρόπος ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για την πορεία εκτέλεσης των 
υπηρεσιών, ο τρόπος βελτιστοποίησης της εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας της 
και ο τρόπος εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για την εργασία του προσωπικού.  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, την οποία 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά 
στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η Προσφορά αποκλείεται από 
περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών. 

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

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 [τιμή] όπως 
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/Κ.Μ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-

παρακολούθησης καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο 

200.000 κ.μ. 

 
0,90 €/κ.μ. 

 

180.000,00 € 

                                                           
90 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
91 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων υπηρεσιών   βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

92 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 





Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. 
ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για 

τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου 
Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών 

Δικαίωμα  προαίρεσης σε ανώτατο 
ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης 

(εκτός ηλεκτρικής ενέργειας) 

 

 

50.000 κ.μ. 

 

 

 

45.000,00 

             ΣΥΝΟΛΟ : 225.000,00 € 
ΦΠΑ 24%: 54.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ): 279.000,00 € 
 

Τιμές 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (με δύο δεκαδικά ψηφία) ανά κυβικό μέτρο εξαγόμενου/ 
αφαλατωμένου/πόσιμου νερού. 

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης93. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή94 στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών95   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακών ημερών 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. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 

                                                           
93 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
94 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
95 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 





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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 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 να παρατείνουν την 
προσφορά τους96. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών97 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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,98  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, 
αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 
και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.1 της παρούσας, 

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 άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος 
που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις 
υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή 

                                                           
96  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
97 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
98 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 





περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί 
κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 





3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών99 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι 
η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης100, εφεξής 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» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τρίτη 25-10-2022 και ώρα 10.00 (ήτοι τέσσερις εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών) 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της101, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 
πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα102. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής 
έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης 
συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 
απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται 
σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 
                                                           
99 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
100 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα 

οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
101     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των 
προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για 
κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

102     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  





Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους103. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων 
του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών104. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα 
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 
κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.105 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων106 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης 
για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 
της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 
της παρούσας107. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου108 - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 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 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 
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παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της 
παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5109.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την 
υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η 
παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.110 

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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι 
οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του111.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
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της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία 
έχουν καθοριστεί 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 σύμφωνα με όσα ορίζονται 
ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των 
περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της 
τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 
την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 
αρχής112. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης.113 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 
του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο 
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.114 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται 
να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.115 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην Aνεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του116 . 

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 προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη 
της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η 
τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59117. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική 
περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 
18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου 
στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 

                                                           
114 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
115 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
116      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
117      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως 
και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

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 προδικαστικής προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο 
προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που 
έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο 
της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί 
της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το 
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων 
του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από 
την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση 
της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή 
ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον 
ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς 
αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση 
της σύμβασης.118 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή 
την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.119 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα 

                                                           
118 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
119 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 





αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει 
με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις 
παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως 
άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της 
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. 
Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) 
ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την 
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.120 Για την άσκηση της αιτήσεως 
κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή 
της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 
18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της 
τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 
7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν 
μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και 
τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, 
περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

                                                           
120 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 





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. 4 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του 
τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  
υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 
2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι 
γνωστός ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης κατακύρωσης.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 
σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων 
κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην 
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 





έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης121 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 
ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

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.122. 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.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της123  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης 
δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, με μονομερή της δήλωση 
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της 
αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). Το 
φυσικό αντικείμενο της κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), 
θα αφορά υπηρεσίες συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου 
Λειψών και την παροχή ποσότητας πόσιμου νερού, η οποία δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 25% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (ίδια τιμή ανά κ.μ. νερού).  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην 
αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης 

                                                           
121 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
122 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
123  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 





οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 
υποκατάστασης)124. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα 
αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο 
υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης125  

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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 
βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της 
παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 

 

 

                                                           
124 Πρβλ. άρθρο 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).    
125 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής126  

5.1.1. Η πληρωμή για το παρεχόμενο πόσιμο νερό που θα προμηθεύει ο Ανάδοχος στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα γίνεται ως 
ακολούθως: 

α) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. στο τέλος κάθε μήνα (παρέχεται δυνατότητα και για μικρότερο ή 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται, με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου) ένα τιμολόγιο δηλώνοντας το 
ποσό, το οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του πόσιμου νερού που έχει παραδώσει στη 
Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που προηγήθηκε, επί την συμβατική τιμή μονάδας ανά 
κυβικό μέτρο πόσιμου νερού. 
β) Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, εντός 30 ημερών από την προσκόμιση σε 
αυτήν του πλήρη φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. 
γ) Εάν η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αδυνατεί να πληρώσει τον Ανάδοχο μέσα στην προαναφερθείσα περίοδο των 30 ημερών, το 
οφειλόμενο ποσό θα επιβαρυνθεί με δικαιοπρακτικό τόκο, σύμφωνα με την τρέχουσα μονάδα, όπως αυτή 
καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος, που θα υπολογιστεί από την τελευταία ημέρα όπου θα έπρεπε να έχει γίνει 
η πληρωμή (30 ημέρες από την παραλαβή του πλήρη φακέλου των δικαιολογητικών πληρωμής) ως την ημέρα 
εξόφλησης.  
Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από τη Αναθέτουσα Αρχή τιμή μονάδας για το αφαλατωμένο- πόσιμο νερό που θα 
παρέχεται με βάση τη σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθορίζεται στην Οικονομική 
Προσφορά του Αναδόχου, σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/κ.μ.) αφαλατωμένου – πόσιμου νερού. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Γ.ΓΑΙ.Ν.Π. μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με την 
απαραίτητη προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών 
δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής: 
α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά 
Κώδικα Φορολογικών στοιχείων. 
β) Πρωτόκολλο Παραλαβής Πόσιμου Νερού από την τριμελή «Επιτροπή Παραλαβής» του Δήμου Λειψών, το οποίο 
θα υπογράφεται από τα μέλη της και από έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα περιέχει αναλυτικά τις ποσότητες 
που παρήχθησαν ανά ημέρα, όπως και καταγράφηκαν στο «ημερήσιο ημερολόγιο». 
γ) Πιστοποιητικό ανάλυσης δείγματος νερού, στο οποίο θα καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι 
μετρήσεις του παραγόμενου νερού κάθε μήνα και θα παραδίδεται στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μαζί με το αντίστοιχο Πρωτόκολλο 
Παραλαβής, το οποίο θα συνοδεύει το μηνιαίο τιμολόγιο που θα εκδίδει ο Ανάδοχος για την παροχή της υπηρεσίας. 
δ) Ημερολόγιο Εργασιών και Συντήρησης της μονάδας αφαλάτωσης για την περίοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(μηνιαίο) 
ε) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας σε ισχύ. 
στ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ. 
ζ) Έγγραφο Τραπέζης με τον αριθμό λογαριασμού του Αναδόχου (σε μορφή IBAN), προκειμένου να είναι δυνατή η 
ηλεκτρονική εξόφληση των οφειλών. Το έγγραφο αυτό υποβάλλεται άπαξ. 
η) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης. 

 

                                                           
126 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 

του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 
4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων 





5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 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 Συμβάσεων127 [άρθρο 4 παρ. 3 
εδάφιο έβδομο του Ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) 
και ισχύει]. 
Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β’ 3335/11.12.2014). 

β) 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 (Α’ 147) και ΚΥΑ 1191/2017 (Β’ 969/22-3-2017) όπως ισχύουν].128  
Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β' 969/22.03.2017). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016129 (εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ). 
δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (8% για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής συμβατικής αξίας των 
τιμολογίου, ήτοι στην αξία που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, 
ΜΤΠΥ και λοιπών ΝΠΔΔ που βαρύνουν τον Ανάδοχο [άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και  ΠΟΛ 1120/25-4-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0)]. 
ε) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπογραφείσας σύμβασης 
με τον Ανάδοχο. 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών του 
κλπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται 
στη σύμβαση, έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ., το κόστος όλων των παρεμβάσεων για 
την απρόσκοπτη λειτουργία της μ/α (αναλώσιμα, χημικά, ανταλλακτικά μικρής κλίμακας κλπ.) και εν γένει και όλες 
οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του «έργου», χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και 
από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων του Αναδόχου, 
όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων (κατά νόμο 
κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται 
με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του «έργου». 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ). 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της παρούσας σύμβασης 
συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις. 
Εάν στον Ανάδοχο προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξ αιτίας καθυστερήσεων ή λόγω της αποτυχίας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. να 
καλύψει τις υποχρεώσεις της, ή σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης του «έργου» λόγω εντολών της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., όλες 
αυτές οι δαπάνες που θα αποδειχθούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλο και αδιαμφισβήτητο 
τρόπο, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.  
Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον Ανάδοχο λόγω ανώτερης βίας δεν θα αποζημιωθούν από την  Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

                                                           
127 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
128  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

129 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 





5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος130 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 
περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της παρούσας, με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειμένου να συμμορφωθεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, ανάλογη με τις περιστάσεις, η οποία 
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη είτε της διάρκειας της σύμβασης, είτε των τμηματικών (μηνιαίων) 
προθεσμιών για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης 
ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής131.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

                                                           
130 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
131  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  





5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων132   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
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 στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 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. 
4412/2016133. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η 
προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας 
αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 

                                                           
132 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή 

πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα 
που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

133   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 





6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την από την καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ήτοι τη Δ/νση Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, η οποία 
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και 
ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών θα τηρείται από τον ανάδοχο «ημερήσιο 
ημερολόγιο», στο οποίο θα καταγράφονται οι ποιοτικές παράμετροι, καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να 
μετρηθούν επί τόπου, ανάλογα με τα όργανα που υφίστανται ή θα εγκατασταθούν, όπως η καθημερινή παραγωγή, οι 
βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της χλωρίωσης, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, τυχόν 
παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο λειτουργίας θα βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμο 
για κάθε έλεγχο. Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων/εξερχομένων νερών κλπ.), ο Ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι 
αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα 
καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας. Επίσης, θα προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και 
κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά της κάθε εγκατάστασης σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας οι οποίες επίσης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας. Το ημερολόγιο 
υπογράφεται από τον «Υπεύθυνο λειτουργίας/Υπεύθυνο συντήρησης» του αναδόχου. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης134  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την – σε συνέχεια της υπογραφής της - ανάληψη της 
υφιστάμενης εγκατάστασης από τον ανάδοχο, άλλως εκκίνησης λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας 
αφαλάτωσης στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο ακριβής χρόνος της ως άνω εκκίνησης λειτουργίας θα 
πιστοποιείται με έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης της παραγράφου 
42 του γνωστικού μέρους της παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής έως ένα (1) έτος σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και έως τέσσερις 
(4) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού. 
Επισημαίνεται ότι  – στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας 
– το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών, κατά την διάρκεια των 
2 ετών της σύμβασης. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές/ενδιάμεσες 
προθεσμίες ως εξής:  
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα ή 
εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενδεικτικά έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα - παρέχεται και η δυνατότητα και 
για μικρότερο ή μεγαλύτερο του μηνός χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται, με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου) το 
Πρωτόκολλο Παραλαβής Πόσιμου Νερού της Επιτροπής του Δήμου Λειψών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής και από έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου και περιέχει αναλυτικά τις ποσότητες που παρήχθησαν ανά 
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ημέρα, όπως και καταγράφηκαν στο «ημερήσιο ημερολόγιο». Επιπλέον ο ανάδοχος θα υποβάλλει: α) 
Πιστοποιητικό ανάλυσης δείγματος νερού στο οποίο θα καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι 
μετρήσεις του παραγόμενου νερού (μηνιαίο), β) Ημερολόγιο Εργασιών και Συντήρησης της μονάδας αφαλάτωσης 
για την περίοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (μηνιαίο). 
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 
καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας. 

6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί επίσης να παρατείνεται σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η 
συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι τέσσερις (4) μήνες, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου (η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016). 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης (συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού), ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Εάν μετά το πέρας των 2 ετών και 4 μηνών η αναθέτουσα αρχή δεν έχει παραλάβει λόγω δικής της υπαιτιότητας ή 
αδυναμίας το σύνολο της απαιτούμενης εγγυημένης ποσότητας των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού, τότε αποζημιώνει 
τον ανάδοχο για την ποσότητα που υπολείπεται  μέχρι τη συμπλήρωση των 170.000 κ.μ. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 135 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας της μ/α και των 
παραδοτέων ποσοτήτων πόσιμου νερού θα γίνεται από την τριμελή «Επιτροπή Παραλαβής», η οποία θα ορισθεί με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συντάσσει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής νερού, 
τα οποία θα υπογράφονται από τα μέλη της και από έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  
Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των μετρήσεων του παραγόμενου 
νερού μήνα και θα παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή Πιστοποιητικό Ανάλυσης δείγματος νερού (μηνιαίο), καθώς 
επίσης και Ημερολόγιο Εργασιών και Συντήρησης της μονάδας αφαλάτωσης για την περίοδο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (μηνιαίο), μαζί με τα ανωτέρω Πρωτόκολλα Παραλαβής Νερού, τα οποία θα συνοδεύουν το Τιμολόγιο 
που θα εκδίδει για την παροχή της υπηρεσίας. 
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 
6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
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παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220.  
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 6.3.2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας 
της παραγράφου 6.1.1, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση136  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
6.5  Αναπροσαρμογή τιμής137  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

                                                                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
                                                                                                                          Εμμανουήλ Κουτουλάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.-Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) ανήκει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα  με το Π.Δ. 13/20-2-2018 (Α’ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής», στο οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η αποστολή και η διάρθρωση των Υπηρεσιών 
αυτής. 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει 
ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική για τα νησιά της ελληνικής επικράτειας. Η αποστολή της είναι διττή και 
συνδέεται:  

α) Με την εκπόνηση και υλοποίηση νησιωτικής πολιτικής με βάση το άρθρο 174 παρ. 3 της συνθήκης της Λισαβόνας 
και τα άρθρα 101 παρ. 4. και 106 παρ. 1 του Συντάγματος. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ρητά ότι το 
Σύνταγμα απαιτεί: (αα) την πρόβλεψη ειδικών νομοθετικών μέτρων επί πολιτικών που επηρεάζουν τα νησιά και (ββ) 
την εφαρμογή ειδικών κλαδικών πολιτικών και προγραμμάτων που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
νησιωτικού χώρου.  

β) Με την άμεση και έμμεση παρέμβαση για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα νησιά της ελληνικής 
επικράτειας. Για το λόγο αυτό ασκούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος, 
υδροδότησης άνυδρων νησιών, πολιτισμού, πολιτικής προστασίας και παλλαϊκής άμυνας και υφίσταται η 
δυνατότητα παρέμβασης με οριζόντιες δράσεις και έργα σε χαμηλότερο χωρικό επίπεδο, με δεδομένες τις 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του χώρου, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική (αρχή της επικουρικότητας). 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), 
ορίζονται όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4597/2019 (Α’ 35), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4770/2021 (Α’ 15). 

Ιστορικό - Υφιστάμενη κατάσταση – Υποδομές 

Η νήσος Λειψοί επί σειρά ετών αντιμετώπιζε έντονη λειψυδρία, λόγω παρατεταμένης ανομβρίας. Οι αυξημένες 
ανάγκες υδροδότησης κατά τη θερινή περίοδο του τουρισμού ενέτεινε ένα ήδη μεγάλο πρόβλημα.  
Η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης γινόταν με μεταφορά πόσιμου νερού από υδροφόρα πλοία ιδιωτικής εταιρίας 
με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία σταμάτησε στις 31-12-2018. Στη 
συνέχεια η αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών του νησιού  γινόταν με μεταφορά πόσιμου νερού από 
υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού έως τον Μάιο του 2019. 
Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. στην προσπάθειά της για την επίλυση του προβλήματος προέβη σε προμήθεια δύο (2) μονάδων 
αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ ημερησίως εκάστη, βάσει της αριθμ. 323/15-5-2013 Σύμβασης «Προμήθεια 
δύο μονάδων αφαλάτωσης», μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και της προμηθεύτριας εταιρείας “SYCHEM A.E.” καθώς και της 
από 5-7-2013 τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 14SYMV002342754), για την υδροδότηση των νησιών Κιμώλου και 
Λειψών. 
Με την αρ.πρωτ. 8823/24-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΨΘ7ΛΞ-ΛΣ2) προγραμματική σύμβαση μεταξύ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π, Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Λειψών, συμφωνήθηκε η ανάληψη υποχρέωσης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ως φορέας 
χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών του έργου «Εγκατάσταση αφαλάτωσης Δήμου Λειψών». Με τις 
αριθ.πρωτ. 908/2016 (ΑΔΑ: 7ΩΟΣΩΛ0-ΞΔΣ), 909/2016 (ΑΔΑ: 649ΝΩΛ0-007) & 910/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ72ΩΛ0-ΤΓΡ) 
συμβάσεις ανατέθηκε η εκπόνηση Τοπογραφικής, Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μελέτης αντίστοιχα για το έργο 
«Εγκατάσταση Αφαλάτωσης Δήμου Λειψών». 





Κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, υπεγράφη η υπ’αριθμ. 500/27-12-2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 
19SYMV004478273) μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και της εταιρίας «SYCHEM Α.Ε» με τίτλο «Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας 
Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως 
για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών», με την οποία ανατέθηκε η προσωρινή εγκατάσταση και 
λειτουργία μιας μονάδας αφαλάτωση αντίστροφης όσμωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.  
Ειδικότερα στη σύμβαση προβλεπόταν: 
α) H προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία της μ/α σε οικόπεδο, του οποίου τη χρήση έχει ο Δήμος Λειψών και 
βρίσκεται στην περιοχή «Κατεργόμολος». Το παραγόμενο πόσιμο νερό διοχετεύεται από την έξοδο της ανωτέρω 
μ/α στην υπάρχουσα υδατοδεξαμενή, ιδιοκτησίας του Δήμου Λειψών χωρητικότητας 1.000 κ.μ., που βρίσκεται στην 
περιοχή «Υψηλάντης». 

β) Η ανόρυξη τεσσάρων (4) γεωτρήσεων νερού. Οι θέσεις των προαναφερόμενων γεωτρήσεων υποδείχθηκαν από 
την Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και από την ίδια υπηρεσία έχει εκδοθεί η 
Α.Π. 44536/26-7-2017 απόφαση που αφορά στην έγκριση εκτέλεσης των εργασιών διάνοιξης τεσσάρων (4) 
ερευνητικών γεωτρήσεων, προκειμένου για την διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
υδροφόρου της περιοχής. 

γ) Η εκτέλεση όλων των συνοδών έργων-παρεμβάσεων, για την απρόσκοπτη λειτουργία της μ/α στο αναλυτικά 
περιγραφόμενο ανωτέρω οικόπεδο και ειδικότερα στα εξής: 

- Έργα σωληνώσεων- χερσαίο τμήμα δικτύων 

- Χωματουργικές εργασίες-Εργασίες διαμόρφωσης χώρου 

- Δεξαμενές (Δεξαμενή αποθήκευσης - εξισορρόπησης νερού προς επεξεργασία και Δεξαμενή αποθήκευσης 
πόσιμου νερού) 

- Εργασίες Η/Μ (Εγκατάσταση δίδυμων αντλιών (αντλητικό συγκρότημα) προώθησης πόσιμου νερού) 

- Μονάδα αφαλάτωσης (μ/α), δια της λειτουργίας της οποίας θα καλυπτόταν οι ανάγκες υδροδότησης του Δήμου 
Λειψών, για τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης (ήτοι έως 27-12-2021), με την προϋπόθεση ότι η μ/α θα 
έχει λάβει μόνιμη αδειοδότηση μέχρι 31/12/2020, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. 

Η  Ανάδοχος εταιρία “SYCHEM Α.Ε.» ανέλαβε την υποχρέωση, να θέσει την μ/α σε πλήρη αποδοτική λειτουργία, με 
δικό της προσωπικό και να παρέχει σταθερά πόσιμο νερό καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης στις ποσότητες που 
ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση, ήτοι συνολική μέγιστη ποσότητα πόσιμου νερού 195.000 κ.μ. για τρία (3) έτη και 
να φροντίζει ώστε η δεξαμενή νερού του Δήμου Λειψών να διατηρείται πλήρης, με τιμή μονάδας (κ.μ. πόσιμου 
νερού) ίση με 1,98€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
Με την αρ.πρωτ. 3122.1-Λ40/10172/2019/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ο4653ΠΩ-625) απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη 
θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου Λειψών» εγκρίθηκε η προσωρινή εγκατάσταση/λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης 
στη θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου Λειψών έως 31-12-2020, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4487/2017 (Α’ 116). 
Η μονάδα έλαβε μόνιμη άδεια λειτουργίας την 31/12/2020 με αριθμό γνωστοποίησης 1186126. 
Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η τροφοδοσία με πόσιμο νερό της δεξαμενής του Δήμου Λειψών είναι η 5η 
Μαΐου 2019, η οποία αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου 
Λειψών, κατόπιν της 10ήμερης δοκιμαστικής λειτουργίας αυτής και των αποτελεσμάτων της χημικής και 
μικροβιολογικής ανάλυσης δειγμάτων νερού προϊόντος αυτής. 
Με την από 10/8/2021 1η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009092162) της υπ’αριθμ. 500/27-12-2018 σύμβασης 
(ΑΔΑΜ: 19SYMV004478273) με την εταιρεία «SYCHEM Α.Ε.»  εγκρίθηκε η παροχή συμπληρωματικών ποσοτήτων 
50.000 κ.μ. πόσιμου νερού, μέχρι το τέλος της αρχικής συμβατικής διάρκειας (27-12-2021) και η συνέχιση παροχής 
των υπηρεσιών του αρχικού αντικειμένου, για την συνολική παροχή 245.000 κ.μ. νερού, η οποία ολοκληρώθηκε στις 
8/3/2022. Με την εν λόγω τροποποίηση, επήλθε μείωση της συμβατικής τιμής του νερού, από 1,98€/κ.μ. σε 
0,90€/κ.μ. ανά κ.μ. νερού (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
Με την από 9/3/2022 2η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010176488) της υπ’αριθμ. 500/27-12-2018 σύμβασης 
(ΑΔΑΜ: 19SYMV004478273) με την εταιρεία «SYCHEM Α.Ε.»  εγκρίθηκε η παροχή συμπληρωματικών ποσοτήτων 





75.000 κ.μ. πόσιμου νερού και η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του αρχικού αντικειμένου, για την συνολική 
παροχή 320.000 κ.μ. νερού, η οποία εκτιμάται ότι θα εξαντληθεί έως τον Οκτώβριο του 2022. 
Με την αρ.πρ.4121.52-13/2344/19 (ΑΔΑ:Ψ6ΖΔ4653ΠΩ-1Λ0) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής παραχωρήθηκε οριστικά η μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ/ημέρα στο Δήμο Λειψών. 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα τεχνική έκθεση-περιγραφή συντάχθηκε με στόχο την επίτευξη αυτόνομης υδρευτικής υποδομής και 
αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού γεωτρήσεων και στην 
παραγωγή πόσιμου νερού από μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημερησίως για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με συνολική ελάχιστη ετήσια εγγυημένη παραγωγή 85.000 κ.μ. (ή μέγιστη ετήσια 
παραγωγή 100.000 κ.μ.) επεξεργασμένου νερού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – με σκοπό την παροχή επί 
24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για κατανάλωση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ. / ημέρα στο Δήμο Λειψών και η επεξεργασία 
θαλασσινού νερού με τη μέθοδο αντίστροφης ώσμωσης με σκοπό την παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων 
πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, για την εξυπηρέτηση των 
καθημερινών αναγκών υδροδότησης της νήσου Λειψοί. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία θαλασσινού νερού και την παροχή επεξεργασμένου 
αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, με ελάχιστη ετήσια εγγυημένη παρεχόμενη ποσότητα νερού 85.000 κ.μ. 
Η μέγιστη ετήσια ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 100.000 κ.μ. Ο Ανάδοχος 
θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί με τις προδιαγραφές της σύμβασης, ήτοι στην είσοδο 
της δεξαμενής του Δήμου Λειψών. Από το σημείο αυτό και έπειτα η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση 
του Δήμου Λειψών.  
Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα καταμετρώνται και θα πιστοποιούνται στην είσοδο της ανωτέρω δεξαμενής με 
το υφιστάμενο ηλεκτρονικό υδρόμετρο ακριβείας > 0,5%, το οποίο περικλείεται σε μεταλλικό, σταθερό κιβώτιο, το 
οποίο πρέπει να είναι κλειδωμένο με τρία διαφορετικά λουκέτα υψηλής ασφάλειας. Τα κλειδιά του πρώτου 
λουκέτου θα έχει ο Δήμος Λειψών, του δευτέρου θα έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του τρίτου ο ανάδοχος. Οι μετρήσεις θα 
πρέπει να μπορούν να γίνονται και χωρίς να χρειάζεται άνοιγμα του κιβωτίου, το οποίο θα πρέπει να έχει για τον 
σκοπό αυτό ένα διαφανές τμήμα. Στο σημείο παράδοσης του νερού στις δεξαμενές του Δήμου και πριν το 
υδρόμετρο, θα πρέπει να υπάρχει παροχή (βρύση) για τη λήψη δειγμάτων, η οποία θα είναι εξασφαλισμένη σε 
αντίστοιχο μεταλλικό σταθερό κιβώτιο, το οποίο θα είναι επίσης κλειδωμένο με δυνατότητα αυτοτελούς 
πρόσβασης. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή, αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα από τον Ανάδοχο. 
Επίσης στο κιβώτιο θα πρέπει να λειτουργεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής μέτρησης 
της ποσότητας του νερού που θα πρέπει να συνδέεται απομακρυσμένα με τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., τον Δήμο Λειψών και τον 
Ανάδοχο, για τον έλεγχο των ποσοτήτων νερού. Αν όλες οι παράμετροι (θερμοκρασία νερού, πιέσεις, pH, τιμή 
αγωγιμότητας, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία θα συνεχίζεται 
κανονικά, διαφορετικά θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των 
μηχανημάτων. 

Η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παρεχόμενου πόσιμου νερού θα ανέλθει σε 170.000 κ.μ. για το χρονικό 
διάστημα των δύο (2) ετών της σύμβασης, ενώ η αντίστοιχη συνολική μέγιστη ποσότητα μπορεί να ανέλθει σε έως 
200.000 κ.μ. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση και ευθύνη για την ορθή λειτουργία, πλήρη συντήρηση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση του Δήμου Λειψών, οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες στη θέση «Κατεργόμολος», σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους, 
την τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και τις εργασίες των επισκευών, τον επί τόπου 
έλεγχο των εργασιών καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, τη λήψη δειγμάτων και αναλύσεων 
στη μονάδα της εγκατάστασης για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών τεχνικών 
προβλημάτων. Το κόστος όλων των παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της μ/α (αναλώσιμα, χημικά, 
ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του 
Η/Μ εξοπλισμού θα πρέπει να είναι γνήσια, των εργοστασίων κατασκευής του κάθε μηχανήματος,ενώ οι εργασίες 
θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. 





Η δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης δεν θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο, αλλά τον Δήμο Λειψών. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των τεχνικών 
εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.  
Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων για τις εργασίες που πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Η παραλαβή της παρεχόμενης ποσότητας θα γίνεται μηνιαία 
από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Λειψών. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης ετήσιας ποσότητας νερού για ειδικούς λόγους ή έκτακτης ανάγκης, η σχετική 
υπέρβαση δύναται να συμψηφίζεται με τις ποσότητες προηγούμενων ή επόμενων ετών. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την – σε συνέχεια της υπογραφής της - ανάληψη της 
υφιστάμενης εγκατάστασης από τον ανάδοχο, άλλως εκκίνησης λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης 
στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο ακριβής χρόνος της ως άνω εκκίνησης λειτουργίας θα πιστοποιείται με 
έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης της παραγράφου 42 του 
γνωστικού μέρους της παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής έως ένα (1) έτος σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και έως τέσσερις (4) μήνες σε 
περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού. Επισημαίνεται 
ότι  – στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας – το δικαίωμα 
προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών, κατά την διάρκεια των 2 ετών της 
σύμβασης. 
Τεχνικές Προδιαγραφές υπηρεσιών 
1. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών των εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στην 
εγκατάσταση,ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία τους και να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Πιο αναλυτικά: 
α) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί ένα «ημερήσιο ημερολόγιο» στο οποίο θα καταγράφονται οι ποιοτικές 
παράμετροι, καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, ανάλογα με τα όργανα που υφίστανται 
ή θα εγκατασταθούν, όπως η καθημερινή παραγωγή, οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της 
χλωρίωσης, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού, έκτακτα 
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο λειτουργίας θα βρίσκεται 
στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο. Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου 
(και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων/εξερχομένων νερών 
κλπ.), ο Ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των 
ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας. Επίσης, θα προβαίνει σε διορθωτικές 
ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά της 
κάθε εγκατάστασης σε κατάσταση καλής λειτουργίας οι οποίες επίσης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο 
λειτουργίας. Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον «Υπεύθυνο λειτουργίας/συντήρησης» του αναδόχου. 

β) Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης η πιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου 
νερού θα γίνεται με τακτική μηνιαία δειγματοληψία με μέριμνα και έξοδα του Ανάδοχου. Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και ο Δήμος 
Λειψών διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποτε εκείνη επιθυμεί έκτακτες δειγματοληψίες. Η δειγματοληψία μπορεί να 
γίνεται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, που θα παραλαμβάνει το νερό και θα συντάσσεται πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας, το οποίο η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υπογράψει. Ο Ανάδοχος θα δίνει στην 
Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού κάθε μήνα. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή ο Δήμος 
Λειψών μπορούν να λαμβάνουν δείγματα νερού οποτεδήποτε. Το δείγμα νερού θα λαμβάνεται από το σημείο στο 
οποίο το νερό παραδίδεται από την εταιρεία στη δεξαμενή του Δήμου. Η δειγματοληψία από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή τον 
Δήμο Λειψών μπορεί να γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της εταιρείας. Σε περίπτωση που η δειγματοληψία 
της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή του Δήμου δείχνουν ότι η ποιότητα νερού δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές 
πόσιμου νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα καλείται η εταιρεία σε κοινή δειγματοληψία και το δείγμα 
θα αναλύεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από πιστοποιημένο εργαστήριο φορέων του Δημοσίου, το δε 
αποτέλεσμα θα είναι δεσμευτικό για την εταιρεία και την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή τον Δήμο Λειψών. 
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση της  ισχύουσας 
νομοθεσίας.  

2. Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
α) Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό της εγκατάστασης και να 





καταγράψει τυχόν βλάβες. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έκθεση με όλες τις διαπιστώσεις και καταγραφές που 
πραγματοποίησε, καθώς επίσης και τον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών για την καλή λειτουργία της μονάδας 
αφαλάτωσης. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος αποκατάστασης τυχόν βλαβών θα βαρύνει το Δήμο Λειψών, στον 
οποίο έχει παραχωρηθεί η μονάδα.  
β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης το κόστος όλων των παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
μ/α (αναλώσιμα, χημικά, ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  
γ) Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού, κύριου και 
βοηθητικού, που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της κάθε εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού, θα γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του μόνο με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 
δ) Οι εργασίες συντήρησης εξοπλισμού της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο οι οποίες θα καταγράφονται στο 
ημερολόγιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων ενδεικτικά είναι οι κάτωθι: 
- Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρων  
- Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός των αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων 
- Έλεγχος λειτουργίας των δεξαμενών καθώς και καθαρισμός αυτών 
- Καθαρισμός σωληνώσεων-βανών 
- Χρήση χημικών 
- Έλεγχος και συντήρηση των δοσομετρικών αντλιών και των αισθητηρίων χλωρίου και των εξαρτημάτων τους, 

καθώς επίσης και αντικατάσταση εξαρτημάτων τους, όταν απαιτηθεί 
- Έλεγχος λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ηλεκτρονόμων, θερμικών διακοπτών, ασφαλειών, 

ρελέ που βρίσκονται εντός των ηλεκτρικών πινάκων (εντός του χώρου της μονάδας) για τη λειτουργία του 
αυτοματισμού. Μέτρηση αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών 

- Επιθεώρηση – καθαρισμός – έλεγχος επαφών και διακοπτών  
- Αντικατάσταση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών εντός των ηλεκτρικών πινάκων, δηλαδή ρελέ, θερμικά, 

ασφάλειες κ.α. σε περίπτωση που παρουσιάσουν δυσλειτουργία 
- Μικροεπισκευή των οργάνων αν παρουσιάσουν πρόβλημα 
- Οι δαπάνες εκκένωσης των δεξαμενών που θα απαιτηθούν για καθαρισμό σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού 

που βρίσκεται εντός αυτών, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 
- Επιθεώρηση – καθαρισμός συνολικά του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της μονάδας 
- Γρασσάρισμα, έλεγχος, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίου Η/Μ εξοπλισμού 
-  Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού εγκαταστάσεων, με υποχρέωση στην αντικατάσταση λαμπτήρων 

ε) Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  
-    συντήρηση ηλεκτρικών/τηλεφωνικών εγκαταστάσεων  
-     καθαρισμός και απολύμανση κτιρίων  

στ) Συντήρηση δικτύου ομβρίων  
-     τακτικός καθαρισμός από φερτά μετά από βροχοπτώσεις  

ζ)  Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

η) Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου 
-    συντήρηση δικτύου ύδρευσης 
-   αποκατάσταση διαβρώσεων (ύστερα από βροχοπτώσεις) σε αποκατεστημένες περιοχές  

θ) ‘Ελεγχος διασποράς μικροαπορριμμάτων 

ι) Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών 
υποδομών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή, εκτός 
των περιπτώσεων που έχει επιδείξει σοβαρή αμέλεια (π.χ. παράλειψη κλειδώματος, λάθη χειρισμών στον πίνακα 
ελέγχου κ.λπ.). 
3.  Μέτρα ασφαλείας  
α) Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης: Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των 
εγκαταστάσεων θα αφορούν στα εξής: 
-  Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από το Δήμο.   
- Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας και συνοδεύονται πάντα από 

υπάλληλο της εγκατάστασης. 
-  Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας. 
-  Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις. 





Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. 
Όποτε πραγματοποιούνται επισκέψεις για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στην 
εγκατάσταση. Καθόλη την περίοδο της εργολαβίας τα μέτρα  ασφάλειας είναι ευθύνη του Αναδόχου. 
β) Ατομική ασφάλεια και προστασία 
Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
- Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 
- Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, θα εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας και θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για την ασφάλεια του ιδίου και των βοηθών του, ή των άλλων 
εργαζομένων που τον βοηθούν στην εργασία του.  
4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω: 
-  Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (εκδήλωση πυρκαγιάς, εκδήλωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις 

υποδομών, έντονη βροχόπτωση κλπ.) 
-    Τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. 
-    Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
-    Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά μέτρα διάσωσης 
-   Τη σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (π.χ. αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 
-    Την τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών 
-    Τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 
Τεχνικές Προδιαγραφές ποιότητας πόσιμου αφαλατωμένου νερού: 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση να παραδίδει στη δεξαμενή του 
Δήμου Λειψών πόσιμο νερό, με προδιαγραφές και χημικές αναλύσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 
«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 892/11.7.2001), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 
38295/2007 (Β’630/ 26.4.2007) και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (Β’ 
3282/19.9.2017) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)», που υπερισχύει ως μεταγενέστερη που αντικαθιστά την προηγούμενη σε όποια 
σημεία υπάρχει διαφοροποίηση.  

Μεθοδολογία υλοποίησης  
Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης  

1. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, το προσωπικό που θα απαιτηθεί («Ομάδα ‘Εργου»), κατ’ ελάχιστον, και τα 
προσόντα που πρέπει να διαθέτουν (παρ 2.2.6) είναι:  

1. Μηχανικό ΑΕΙ (Χημικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός) με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις (συντήρηση, παρακολούθησης καλής λειτουργίας και παροχής νερού από  μονάδες 
αφαλάτωσης), ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης,  

2. Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ (Χημικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός) με τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
εμπειρία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις (Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας νερού), ως 
Υπεύθυνο Συντήρησης της εγκατάστασης, 

3. Εναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο με ειδικότητα συναφή με την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου (ενδεικτικά 
Ηλεκτρολόγο-Υδραυλικό Εγκαταστάσεων, Μηχανικό Αυτοματισμού, Εργοδηγό κλπ.), που θα παρέχει επί 
τόπου τεχνικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

4. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την τηλεπαρακολούθηση του έργου 
επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί, αλλά και τις Υπηρεσίες χημικού 
και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

Ειδικότερα για το προσωπικό που θα απαιτηθεί, θα κατατεθούν πλήρη βιογραφικά σημειώματα, βεβαιώσεις-
πιστοποιητικά εμπειρίας, από τον αρμόδιο φορέα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε παρόμοιες 
υπηρεσίες.  





Ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώνει την εγκατάσταση πέντε (5) φορές την εβδομάδα (από Δευτέρα έως 
Παρασκευή) κατά την πρωινή βάρδια, ενώ κατά το υπόλοιπο 24ωρο και καθ’ όλες τις επίσημες αργίες θα υπάρχει σε 
ετοιμότητα επεμβάσεως απαραίτητου προσωπικού εντός μίας ώρας, από τη στιγμή της λήψης κρίσιμου 
συναγερμού μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της εγκατάστασης. Κατ’ αρχήν θα προσέρχεται και θα 
επιλαμβάνεται του όποιου προβλήματος το προσωπικό με φυσική παρουσία. Στη συνέχεια, και εφόσον δεν μπορεί 
να αποκαταστήσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, θα καλεί τον κατάλληλο τεχνικό το οποίο 
θα αντιμετωπίζει την βλάβη εγκαίρως ώστε να διασφαλίζεται η μέση μηνιαία διαθεσιμότητα του Συστήματος 
Επεξεργασίας Νερού.  

2. Η Διεύθυνση εκ μέρους του Αναδόχου θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και Συντήρησης της 
εγκατάστασης.  

α) Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας και ο Υπεύθυνος Συντήρησης θα είναι υπεύθυνοι για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή 
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και κάθε τρίτου και παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

β) Ο Ανάδοχος, εκτός από τον διορισμό του Υπεύθυνου Λειτουργίας και του Υπεύθυνου Συντήρησης, θα ορίσει και 
αναπληρωτή αυτών, με ανάλογη εμπειρία και τυπικά προσόντα.  

γ) Επίσης θα ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο (μπορεί να οριστεί και ο υπεύθυνος Λειτουργίας ή ο 
Υπεύθυνος Συντήρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα κατά το νόμο προσόντα). 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την – σε συνέχεια της υπογραφής της - ανάληψη της 
υφιστάμενης εγκατάστασης από τον ανάδοχο, άλλως εκκίνησης λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης 
στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο ακριβής χρόνος της ως άνω εκκίνησης λειτουργίας θα πιστοποιείται με 
έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης της παραγράφου 42 του 
γνωστικού μέρους της παρούσας. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές/ενδιάμεσες 
προθεσμίες ως εξής:  
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα ή 
εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενδεικτικά έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα - παρέχεται και η δυνατότητα και 
για μικρότερο ή μεγαλύτερο του μηνός χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται, με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου) το 
Πρωτόκολλο Παραλαβής Πόσιμου Νερού της Επιτροπής του Δήμου Λειψών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής και από έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου και περιέχει αναλυτικά τις ποσότητες που παρήχθησαν ανά 
ημέρα, όπως και καταγράφηκαν στο «ημερήσιο ημερολόγιο». Επιπλέον ο ανάδοχος θα υποβάλλει Πιστοποιητικό 
ανάλυσης δείγματος νερού στο οποίο θα καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι μετρήσεις του 
παραγόμενου νερού (μηνιαίο) και Ημερολόγιο Εργασιών και Συντήρησης της μονάδας αφαλάτωσης για την 
περίοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (μηνιαίο). 

Παρατάσεις - Προαιρέσεις 
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει  
παραληφθεί η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού, μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου (η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016). 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης (συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού), ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Εάν μετά το πέρας των 2 ετών και 4 μηνών η αναθέτουσα αρχή δεν έχει παραλάβει λόγω δικής της υπαιτιότητας ή 
αδυναμίας το σύνολο της απαιτούμενης εγγυημένης ποσότητας των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού, τότε αποζημιώνει 





τον ανάδοχο για την ποσότητα που υπολείπεται  μέχρι τη συμπλήρωση των 170.000 κ.μ. 

Επίσης, στην περίπτωση που λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης χωρίς να έχει παραληφθεί η συνολική 
μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού, τότε η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, μετά από απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, μέχρι τέσσερις (4) μήνες (η εν λόγω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης), με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). Το φυσικό αντικείμενο της κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης αρχικής 
σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα αφορά υπηρεσίες συντήρησης και παρακολούθησης καλής 
λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Λειψών και την παροχή ποσότητας πόσιμου νερού, η οποία 
δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύμβασης (ίδια τιμή ανά κ.μ. νερού).  

Επισημαίνεται ότι  – στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας 
– το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών και κατά την διάρκεια 
των 2 ετών της σύμβασης.  
Τροποποίηση Σύμβασης  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ 
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας 
σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης 
ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην 
αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 
υποκατάστασης), σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση 
σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας 
κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
Τόπος υλοποίησης/παροχής των υπηρεσιών  
Η μονάδα αφαλάτωσης έχει εγκατασταθεί και είναι εν λειτουργία σε προκαθορισμένο οικόπεδο του οποίου τη 
χρήση έχει ο Δήμος Λειψών στην περιοχή «Κατεργόμολος». Με την αρ.πρωτ. 3122.1-Λ40/10172/2019/8-2-2019 
(ΑΔΑ: ΨΠ1Ο4653ΠΩ-625) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη θέση "Κατεργόμολος" του Δήμου Λειψών» 
εγκρίθηκε η προσωρινή εγκατάσταση/λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης έως 31-12-2020, σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Ν.4487/2017 (Α’ 116). Η μονάδα έλαβε μόνιμη άδεια λειτουργίας την 31/12/2020 με αριθμό γνωστοποίησης 
1186126. 

Στο χώρο της εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης υπάρχει περίφραξη περιμετρικά της πλατφόρμας έδρασης 
του εξοπλισμού και στην είσοδο της εγκατάστασης είναι τοποθετημένη συρόμενη μεταλλική θύρα με κλειδαριά 
ασφαλείας. Στον χώρο έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη για την απόρριψη των ομβρίων νερών της εγκατάστασης. 
Το παραγόμενο νερό που προέρχεται από την επεξεργασία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης,  διοχετεύεται από 
την έξοδο της μονάδας αφαλάτωσης μέσω καταθλιπτικού αγωγού, στην υπάρχουσα δεξαμενή του Δήμου 
«Δεξαμενή του Υψηλάντη» χωρητικότητας 1.000 κ.μ. και σε απόσταση περίπου 3.600 μ. 
Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης  
Η παραλαβή των παραδοτέων ποσοτήτων πόσιμου νερού θα γίνεται από την τριμελή «Επιτροπή Παραλαβής» του 
Δήμου Λειψών, η οποία θα ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συντάσσει τα 





σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής νερού, τα οποία θα υπογράφονται από τα μέλη της και από έναν εκπρόσωπο του 
Αναδόχου.  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια 
υπηρεσία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ήτοι τη Δ/νση Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, η οποία και θα εισηγείται 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 
μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 
της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στην είσοδο της δεξαμενής του Δήμου Λειψών. Από το σημείο αυτό και 
έπειτα η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση του Δήμου Λειψών. Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα 
καταμετρώνται και πιστοποιούνται στην είσοδο της ανωτέρω δεξαμενής με κατάλληλο σύστημα μέτρησης 
(υδρόμετρο ακριβείας > 0,5%). 

Στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενδεικτικά έως και την 5η 
ημέρα του επόμενου μήνα-παρέχεται και η δυνατότητα και για μικρότερο ή μεγαλύτερο του μηνός χρονικό 
διάστημα, εάν απαιτείται, με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου), ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή 
το Πρωτόκολλο Παραλαβής Πόσιμου Νερού της Επιτροπής του Δήμου Λειψών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής και από έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου και περιέχει αναλυτικά τις ποσότητες που παρήχθησαν ανά 
ημέρα, όπως και καταγράφηκαν στο «ημερήσιο ημερολόγιο». Επιπλέον ο ανάδοχος θα υποβάλλει  Πιστοποιητικό 
ανάλυσης δείγματος νερού στο οποίο θα καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι μετρήσεις του 
παραγόμενου νερού (μηνιαίο) και Ημερολόγιο Εργασιών και Συντήρησης της μονάδας αφαλάτωσης για την 
περίοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (μηνιαίο). 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4 της παρούσας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 
των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220 του ν.4412/2016.  
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 6.3.2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3 της παρούσας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας της παραγράφου 6.1.1 
της παρούσας, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  





Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης αναλύεται στην παρ. 1.2 και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης στην παρ.1.3 της 
παρούσας. Για τον υπολογισμό των οικονομικών δεδομένων της παρούσας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 
παλαιότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας, καθώς και από τις 
κατατεθείσες προσφορές των τελευταίων διαγωνισμών της Αναθέτουσας Αρχής με το ίδιο αντικείμενο.  
Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο προσφοράς.  
Οι κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις και λοιπά φορολογικά στοιχεία της σύμβασης αναλύονται στην παρ. 
5.1.2 της παρούσας. 
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικονομικών ετών 
2023, 2024 & 2025, κωδικός έργου 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών 
ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)», Ειδικός Φορέας 1041-203-0000000, ΑΛΕ 2420289001. 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) Ευρώ.  

Εκτιμώμενη αξία ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) Ευρώ.  

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/Κ.Μ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-
παρακολούθησης καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο 
Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. 

ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για 
τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου 

Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών 

Δικαίωμα  προαίρεσης σε ανώτατο 
ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης 

(εκτός ηλεκτρικής ενέργειας) 

200.000 κ.μ. 

 

 

 

50.000 κ.μ. 

0,90 €/κ.μ. 

 

180.000,00 € 

 

 

 

45.000,00 

             ΣΥΝΟΛΟ : 225.000,00 € 
ΦΠΑ 24%: 54.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ): 279.000,00 € 
 

                                                                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
                                                                                                                          Εμμανουήλ Κουτουλάκης 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Πελάτης–Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή κοινοπραξία στην οποία θα ανατεθεί η 
παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του 
Αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, 
δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του Διαγωνισμού, στην 
απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και την σχετική Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων μερών.  

Συμβατικά Τεύχη: Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου μαζί με τα 
τεύχη τα οποία την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.1. της Σ.Υ.  

Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή και διατίθεται στους συμμετέχοντες 
κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  
1. Διακήρυξη Διαγωνισμού.  
2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  
3. Τεχνικές Προδιαγραφές.  
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

1.1 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Το τεύχος της παρούσας Σ.Υ, περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς 
τους υπόλοιπους όρους των τευχών Διαγωνισμού, πρόκειται να παρασχεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα τεύχη 
αυτά, μαζί με όλα τα προσαρτημένα τεύχη και έγγραφα που τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ Πελάτη και Αναδόχου (ώστε καλούνται «Συμβατικά Τεύχη») ταξινομούνται δε 
κατά σειρά ισχύος ως ακολούθως: 

1) Σύμβαση Πελάτη - Αναδόχου. 
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
3) Οικονομική Προσφορά Αναδόχου. 
3) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

1.2 Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου 

Αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών είναι η συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 m3/ημέρα και η παροχή πόσιμου νερού 
για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για διάστημα δυο (2) ετών. Αναλυτικότερα, από την εν λόγω 
λειτουργία της μονάδας, θα παρέχονται οι προσδιορισμένες ποσότητες πόσιμου νερού, από την επεξεργασία 
θαλασσινού νερού με τη μέθοδο αντίστροφης όσμωσης, οι οποίες θα παραδίδονται στη δεξαμενή αποθήκευσης στη 
θέση «Κατεργόμολος» του Δήμου Λειψών για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών υδροδότησης της νήσου. 
Από το σημείο αυτό και έπειτα η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση του Δήμου Λειψών. 
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία θαλασσινού νερού και παροχή πόσιμου νερού σε 
καθημερινή βάση, στα όρια των δεδομένων της διακήρυξης, ήτοι ελάχιστη ετήσια εγγυημένη παρεχόμενη ποσότητα 
νερού 85.000 κ.μ. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού μπορεί να ανέρχεται σε έως 100.000 
κ.μ. Η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παρεχόμενου πόσιμου νερού θα ανέλθει σε 170.000 κ.μ. για το 
χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών της σύμβασης, ενώ η αντίστοιχη συνολική μέγιστη ποσότητα μπορεί να ανέλθει 
σε έως 200.000 κ.μ. Συνεπώς ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή λειτουργία και πλήρη συντήρηση 
της υφιστάμενης εγκατάστασης, ως και των συνοδών έργων αυτής (αντλιοστάσιο κλπ), την τακτική και 
προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και τις εργασίες των επισκευών, τον επί τόπου έλεγχο των εργασιών 
καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, τη λήψη δειγμάτων και αναλύσεων στη μονάδα της 
εγκατάστασης για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών τεχνικών προβλημάτων.  





Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. 
Το κόστος όλων των παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της μ/α (αναλώσιμα, χημικά, ανταλλακτικά κλπ.) 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
Η δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης δεν θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο, αλλά τον Δήμο Λειψών. 
Η τιμή προσφοράς επεξεργασίας ανά μονάδα (κυβικό μέτρο πόσιμου νερού) που ορίζεται ως μέγιστη στο 0,90 € 
(ενενήντα λεπτά του  ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, προσδιορίζεται στην είσοδο της ανωτέρω δεξαμενής του 
Δήμου Λειψών με κατάλληλο σύστημα μέτρησης (υδρόμετρο ακριβείας μεγαλύτερο 0,5%). 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Γενικά 
2.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στην υπηρεσία αυτή και στα όργανά της, 
να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των υπηρεσιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική 
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Αναθέτουσα Αρχή. 
2.1.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Την Σύμβαση θα 
υπογράψει για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 
2.1.3 Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την – σε συνέχεια 
της υπογραφής της - ανάληψη της υφιστάμενης εγκατάστασης από τον ανάδοχο, άλλως εκκίνησης λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στα πλαίσια της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο ακριβής χρόνος της ως άνω 
εκκίνησης λειτουργίας θα πιστοποιείται με έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης της παραγράφου 42 του γνωστικού μέρους της παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να 
παραταθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής έως ένα (1) έτος σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 
προαίρεσης και έως τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η συνολική μέγιστη ποσότητα των 
200.000 κ.μ. πόσιμου νερού. Επισημαίνεται ότι – στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την 
δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας – το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών 
του Δήμου Λειψών, κατά την διάρκεια των 2 ετών της σύμβασης. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί επίσης να παραταθεί σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η 
συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 170.000 κ.μ. πόσιμου νερού, μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι τέσσερις (4) μήνες, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της. 
Επίσης, στην περίπτωση που λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης χωρίς να έχει παραληφθεί η συνολική 
μέγιστη ποσότητα των 200.000 κ.μ. πόσιμου νερού, τότε η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, μετά από απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, μέχρι τέσσερις (4) μήνες (η εν λόγω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). 
Επισημαίνεται ότι  – στο βαθμό που είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας 
– το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, βάσει των αναγκών του Δήμου Λειψών και κατά την διάρκεια 
των 2 ετών της σύμβασης.  
2.1.4 Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη του 
Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στη Διακήρυξη ή στα τεύχη του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσμίας. 

2.2  Σύμβαση - Ορισμός εκπροσώπου 
Η Σύμβαση θα υπογραφεί από πλευράς Αναδόχου, από ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης 
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (νόμιμος εκπρόσωπος), ο οποίος θα μονογράψει επίσης και κάθε φύλλο των 
συμβατικών τευχών. 

 

 





2.3  Παραλαβή εργασίας - Επίβλεψη Σύμβασης 
Η παραλαβή των παραδοτέων ποσοτήτων πόσιμου νερού θα γίνεται από την τριμελή «Επιτροπή Παραλαβής» του 
Δήμου Λειψών, η οποία θα ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω Επιτροπή θα συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής νερού, τα οποία θα υπογράφονται από τα μέλη της και από έναν εκπρόσωπο του 
Αναδόχου.  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια 
υπηρεσία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ήτοι τη Δ/νση Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, η οποία και θα εισηγείται 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 
μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω: 
3.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λειτουργεί και να συντηρεί με δικά του έξοδα και ευθύνη (έξοδα 
συντήρησης, αναλώσιμα, χημικά, ανταλλακτικά κλπ) τη μονάδα αφαλάτωσης για το  χρονικό διάστημα που ορίζει η 
σύμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, 
για την οποία καθίσταται υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και των Eποπτευουσών Υπηρεσιών. Πιο 
συγκεκριμένα αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

3.1.1 Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών των εγκαταστάσεων 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στην εγκατάσταση, 
ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία τους και να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Πιο αναλυτικά: 
α) Σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται ημερολόγιο λειτουργίας της εγκατάστασης, στο οποίο θα καταγράφονται 
ποιοτικές παράμετροι, καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, ανάλογα με τα όργανα που 
υφίστανται ή θα εγκατασταθούν, όπως η καθημερινή παραγωγή, κλπ. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της χλωρίωσης, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, τυχόν παρατηρήσεις 
σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
Το ημερολόγιο λειτουργίας θα βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο. Βάσει 
των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των 
εισερχομένων/εξερχομένων νερών κλπ.), ο Ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες 
που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας. 
Επίσης, θα προβαίνει σε  διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την 
αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά της κάθε εγκατάστασης σε κατάσταση καλής λειτουργίας οι 
οποίες επίσης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας. 
β) Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης, θα γίνεται τακτική μηνιαία δειγματοληψία του 
παραγόμενου νερού για την πιστοποίηση της ποιότητας αυτού, με μέριμνα και έξοδα του Ανάδοχου. Η 
δειγματοληψία μπορεί να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, που θα παραλαμβάνει το νερό και θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υπογράψει. Το δείγμα νερού 
θα λαμβάνεται από το σημείο στο οποίο το νερό παραδίδεται από την εταιρεία στη δεξαμενή του Δήμου. Ο 
Ανάδοχος θα δίνει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού κάθε μήνα. Σε κάθε 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Δήμος Λειψών μπορούν να λαμβάνουν δείγματα νερού οποτεδήποτε. Η 
δειγματοληψία από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Δήμο Λειψών μπορεί να γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
της εταιρείας. Σε περίπτωση που η δειγματοληψία της Αναθέτουσας Αρχής ή του Δήμου Λειψών δείχνουν ότι η 
ποιότητα νερού δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω ποιοτικές προδιαγραφές, θα καλείται η εταιρεία σε κοινή 
δειγματοληψία και το δείγμα θα αναλύεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από πιστοποιημένο εργαστήριο 
φορέων του Δημοσίου, το δε αποτέλεσμα θα είναι δεσμευτικό για την εταιρεία και την Αναθέτουσα Αρχή ή το Δήμο 
Λειψών. Ο Ανάδοχος, όταν είναι αναγκαίο, θα προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε 
κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας, στο οποίο θα καταγράφονται και τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. 
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση της  ισχύουσας 
νομοθεσίας.  
3.1.2 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού εγκαταστάσεων 
α) Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. 





Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει 
να παραδώσει έκθεση με όλες τις διαπιστώσεις και καταγραφές που πραγματοποίησε, καθώς επίσης και τον τρόπο 
αποκατάστασης των βλαβών και την εν γένει καλή λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης.  
β) Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού, κύριου και 
βοηθητικού, που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της κάθε εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού, θα γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του μόνο με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 
γ) Το κόστος όλων των παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της μ/α (αναλώσιμα, χημικά, ανταλλακτικά 
κλπ.) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
δ) Οι εργασίες συντήρησης εξοπλισμού της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο θα καταγράφονται στο ημερολόγιο 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων: 
- Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρων  
- Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός των αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων 
- Έλεγχος λειτουργίας των δεξαμενών (καθίζησης, προσωρινής αποθήκευσης ποσίμου και άλμης) καθώς και 

καθαρισμός αυτών 
- Καθαρισμός και επισκευή των σωληνώσεων και των βανών, εντός ορίου ευθύνης 
- Χρήση χημικών 
- Έλεγχος και συντήρηση των δοσομετρικών αντλιών και των αισθητηρίων χλωρίου και των εξαρτημάτων τους, 

καθώς επίσης και αντικατάσταση εξαρτημάτων τους, όταν απαιτηθεί 
- Έλεγχος λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ηλεκτρονόμων, θερμικών διακοπτών, ασφαλειών, 

ρελέ που βρίσκονται εντός των ηλεκτρικών πινάκων (εντός του χώρου της μονάδας) για τη λειτουργία του 
αυτοματισμού. Μέτρηση αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών 

- Επιθεώρηση – καθαρισμός – έλεγχος επαφών και διακοπτών  
- Αντικατάσταση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών εντός των ηλεκτρικών πινάκων, δηλαδή ρελέ, θερμικά, 

ασφάλειες κ.α. σε περίπτωση που παρουσιάσουν δυσλειτουργία 
- Έλεγχος, επισκευή ή και αλλαγή των οργάνων αν παρουσιάσουν πρόβλημα 
- Οι δαπάνες εκκένωσης των δεξαμενών που θα απαιτηθούν για καθαρισμό σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού 

που βρίσκεται εντός αυτών, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
- Επιθεώρηση – καθαρισμός συνολικά του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της μονάδας 
- Γρασσάρισμα, έλεγχος, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίου Η/Μ εξοπλισμού όπου απαιτείται 
-  Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού εγκαταστάσεων, με υποχρέωση στην αντικατάσταση λαμπτήρων 
ε) Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  
-    συντήρηση ηλεκτρικών/τηλεφωνικών εγκαταστάσεων  
-     καθαρισμός και απολύμανση κτιρίων  
στ) Συντήρηση δικτύου ομβρίων  
-     τακτικός καθαρισμός από φερτά μετά από βροχοπτώσεις  
ζ)  Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
η) Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου 
-    συντήρηση δικτύου ύδρευσης 
-   αποκατάσταση διαβρώσεων (ύστερα από βροχοπτώσεις) σε αποκατεστημένες περιοχές  
θ) ‘Ελεγχος διασποράς μικροαπορριμμάτων 
ι) Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών 
υποδομών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή, εκτός 
των περιπτώσεων που έχει επιδείξει σοβαρή αμέλεια (π.χ. παράλειψη κλειδώματος, λάθη χειρισμών στον πίνακα 
ελέγχου κ.λπ.). Επίσης δεν ευθύνεται για φθορές σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που οφείλονται 
αποδεδειγμένα σε κακής ποιότητας παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά μεγάλες διακυμάνσεις τάσης, 
συχνότητας κλπ). 

3.1.3  Μέτρα ασφαλείας  
α) Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης: Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των 
εγκαταστάσεων θα αφορούν στα εξής: 
-  Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από το Δήμο.   
- Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας και συνοδεύονται πάντα από 

υπάλληλο της εγκατάστασης. 
-  Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας. 
-  Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις. 





Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. 
Όποτε πραγματοποιούνται επισκέψεις για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στην 
εγκατάσταση. Καθόλη την περίοδο της εργολαβίας τα μέτρα  ασφάλειας είναι ευθύνη του Αναδόχου. 
β) Ατομική ασφάλεια και προστασία 
Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
- Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 
- Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, θα εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας και θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για την ασφάλεια του ιδίου και των βοηθών του, ή των άλλων 
εργαζομένων που τον βοηθούν στην εργασία του.  

3.1.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα  παρακάτω: 
- Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (εκδήλωση πυρκαγιάς, εκδήλωση πυρκαγιας στις εγκαταστάσεις 
υποδομών, έντονη βροχόπτωση) 
-    Τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. 
-    Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
-    Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά μέτρα διάσωσης 
-   Τη σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (π.χ. αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα και με την 

Οδηγία 89/656/ΕΟΚ 
-    Την τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών 
-     Τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 

3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής πόσιμου νερού, να συντηρεί τον 
υφιστάμενο πιστοποιημένο υδρομετρητή ακριβείας μεγαλύτερης 0,5%, με δικές του δαπάνες στην είσοδο της 
δεξαμενής νερού του Δήμου Λειψών. 

3.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και 
τις απαιτούμενες προμήθειες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται με βάση την παρούσα 
σύμβαση. 
3.4  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης πόσιμο νερό στις 
ποσότητες που ορίζει η διακήρυξη. 
3.5 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει οποτεδήποτε στην «Επιτροπή Παραλαβής» πόσιμου νερού του 
Δήμου Λειψών τη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο επεξεργασίας νερού. 
3.6 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τις συνολικές εγκαταστάσεις της μονάδας αφαλάτωσης σε 
κατάσταση και εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καθορίζει η Σύμβαση. 
3.7 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει νερό απολύτως κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους και τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, κατά το χρονικό διάστημα που 
ορίζει η σύμβαση. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του παραγόμενου νερού υγειονομικά και χημικά πρέπει να καλύπτει 
τις ελάχιστες προδιαγραφές του πόσιμου νερού σύμφωνα με τη διυπουργική απόφαση Α5/288/1986 (Β’ 53) που 
εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 80/778 της 15-7-80 και η οποία τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 98/83/EC/3-11-1998 όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 
(Β’ 3282) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε., της 3ης Νοεμβρίου 1998,όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 
(L260, 7.10.2015)», που υπερισχύει ως μεταγενέστερη που αντικαθιστά την προηγούμενη σε όποια σημεία υπάρχει 
διαφοροποίηση. Η πιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού θα γίνεται με τακτική μηνιαία 
δειγματοληψία με μέριμνα και έξοδα του «Ανάδοχου». Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Δήμος Λειψών διατηρούν το 
δικαίωμα να κάνουν οπότε επιθυμούν έκτακτες δειγματοληψίες.  
3.8 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των 
μετρήσεων του παραγόμενου νερού, κάθε μήνα, τις οποίες θα παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με τα 
αντίστοιχα πρωτόκολλα, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύουν το μηνιαίο τιμολόγιο που θα εκδίδει ο 
Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσίας. 
3.9 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον λόγω της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία.  





3.10 Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της 
Σύμβασης, εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την 
κατάσταση και να την αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα 
αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την 
πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αυτού του είδους, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει 
προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών. 
3.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή, να συμμετέχει σε 
επισκέψεις στην περιοχή της εγκατάστασης και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η 
Αναθέτουσα Αρχή.  
3.12 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. 
‘Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες 
απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία. 
3.13 Ουδεμία ευθύνη έχει η Αναθέτουσα Αρχή για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημία ή τυχαίο γεγονός συμβεί κατά την εκτέλεση του «Έργου». 
3.14 Στο τέλος της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μονάδα αφαλάτωσης σε άριστη 
λειτουργική κατάσταση. 
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω: 
4.1 Να αγοράζει από τον Ανάδοχο το απαιτούμενο πόσιμο νερό καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, τουλάχιστον 
τις ελάχιστες καθορισμένες από τη διακήρυξη ποσότητες, ήτοι να καταβάλει το μηνιαίο αντίτιμο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μπορεί να παρέχει στο Δήμο Λειψών τουλάχιστον 600 κ.μ. πόσιμο νερό ανά ημέρα. 
Η ημερήσια προμήθεια νερού από την Αναθέτουσα Αρχή για λογαριασμό του Δήμου Λειψών θα εξαρτάται από την 
πορεία της κατανάλωσης του νερού, αλλά σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα προμηθεύεται από τον 
Ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου Λειψών τουλάχιστον 85.000 κ.μ. πόσιμου νερού ετησίως (ελάχιστη εγγυημένη 
ετήσια ποσότητα), ή άλλως 170.000 κ.μ. για το συνολικό διάστημα της σύμβασης. Η επιτρεπόμενη μέγιστη 
ποσότητα που μπορεί να προμηθεύεται η Αναθέτουσα Αρχή για τον Δήμο Λειψών μπορεί να φθάσει έως 100.000 
κ.μ. ετησίως ή 200.000 κ.μ. για το συνολικό διάστημα της σύμβασης (2 έτη). 
5.2 Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στην είσοδο της δεξαμενής του Δήμου Λειψών. Από το σημείο αυτό 
και έπειτα, η παραλαβή και διανομή του νερού είναι υποχρέωση του Δήμου Λειψών. 
5.3 Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών της Αναθέτουσας Αρχής ή 
λόγω του ότι η δεξαμενή αποθήκευσης του Δήμου Λειψών είναι γεμάτη ή έχει προκύψει ζημιά στις εγκαταστάσεις 
του Δήμου Λειψών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης ή να μειώσει την 
παραγωγή όπως απαιτείται. 
5.4 Ο Ανάδοχος θα συντηρεί με δικές του δαπάνες τον υφιστάμενο πιστοποιημένο υδρομετρητή ακριβείας 
μεγαλύτερης 0,5% στην είσοδο της δεξαμενής νερού του Δήμου Λειψών, με σκοπό τη δυνατότητα καταγραφής και 
ελέγχου των ποσοτήτων πόσιμου νερού που παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Η υποχρέωση της παράδοσης 
από τον Ανάδοχο των ελάχιστων ετήσιων ποσοτήτων όπως προαναφέρθηκε, θα υπόκειται στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής όπως καθορίζονται στο Άρθρο 4 και στη μείωση ή παύση της παραγωγής 
εξαιτίας ανωτέρας βίας και/ή εντολών της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ  
Εάν στον Ανάδοχο προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξαιτίας καθυστερήσεων ή λόγω της αποτυχίας της Αναθέτουσας 
Αρχής να καλύψει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ‘Αρθρο 4 του παρόντος Παραρτήματος ή σαν αποτέλεσμα της 
καθυστερήσεων λόγω εντολών της Αναθέτουσας Αρχής, όλες αυτές οι δαπάνες που θα αποδειχθούν και θα 
τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Εάν προκύψει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης επισυμβούν 
γεγονότα ή περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και 
της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών 





του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω 
δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο 
ή τη Σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα συμβαλλόμενα μέρη από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία, συνεπώς η ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών θα παραταθεί για 
περίοδο ισοδύναμη με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Και τα δύο μέρη θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις και 
οι απώλειες που θα προκύψουν από αυτές και από εκεί και πέρα να συνεργαστούν, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα και να αποδοθούν οι αποζημιώσεις που θα προκύψουν από αυτές, όσο είναι δυνατό από τις τρέχουσες 
ασφάλειες.  
Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον Ανάδοχο λόγω ανώτερης βίας, δεν θα αποζημιωθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Οφείλει όμως ο Ανάδοχος στην ασφάλιση των εγκαταστάσεών του.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ  

Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή τιμή μονάδας για το πόσιμο νερό που θα παρέχεται με βάση 
τη Σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, θα καθοριστεί στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
χωρίς Φ.Π.Α. (προϋπολογίζεται σε 0,90 Ευρώ/κ.μ. χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 

8.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί τον υφιστάμενο πιστοποιημένο υδρομετρητή ακριβείας μεγαλύτερης 0,5% 
στην είσοδο της δεξαμενής νερού του Δήμου Λειψών, με σκοπό τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των 
ποσοτήτων πόσιμου νερού που παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Το κόστος για την προμήθεια και την 
εγκατάσταση του μετρητών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
8.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί ένα «ημερήσιο ημερολόγιο» στον τόπο εγκατάστασης της μονάδας όπου θα 
καταγράφεται η λειτουργία και οι εργασίες συντήρησης αυτής. Στο ημερολόγιο αυτό θα καταγράφεται, μεταξύ 
άλλων, η καθημερινή παραγωγή της μονάδας, όπως μετράται από τον ηλεκτρονικό υδρομετρητή καθώς και το 
χρονικό διάστημα για κάθε μέρα (εάν υπάρχει) που το Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, για λόγους πέρα από τον 
έλεγχο του Αναδόχου, σταμάτησε ή λειτουργούσε με μικρότερη παραγωγή από την ελάχιστη προβλεπόμενη. 
8.3 Κάθε ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον «Υπεύθυνο λειτουργίας/συντήρησης» του Αναδόχου και την 
Επιτροπή Παραλαβής πόσιμου νερού του Δήμου Λειψών αντίστοιχα και θα αποτελεί τη βάση για την προετοιμασία 
των λογαριασμών προς πληρωμή.  
Εάν ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου ή η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Λειψών αδυνατεί να υπογράψει το 
«ημερήσιο ημερολόγιο» για κάποιο λόγο πέρα από ανώτερη βία ή παρεμπόδιση από το άλλο μέρος, τότε η 
υπογραφή του αντιπροσώπου που υπογράφει θα αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων 
που αναφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας σε ένα από τα δύο μέρη να υπογράψει το καθημερινό δελτίο 
λόγω παρεμπόδισης από το άλλο μέρος ή λόγω ανώτερης βίας, το μέρος που δεν υπέγραψε θα έχει το δικαίωμα 
εντός δέκα (10) ημερών να αμφισβητήσει εγγράφως τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και οποιαδήποτε διαφωνία 
προκύψει θα λυθεί όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του παρόντος Παραρτήματος. 
8.4 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή μηνιαία δήλωση της ποσότητας του νερού που παράχθηκε από 
την εγκατάσταση έτσι όπως μετρήθηκε από τον υδρομετρητή σε καθημερινή βάση, βεβαιώθηκε από την «Επιτροπή 
παραλαβής» και καταγράφηκε στο «ημερήσιο ημερολόγιο». Επίσης θα υποβάλλει Πιστοποιητικό ανάλυσης 
δείγματος νερού, στο οποίο θα καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι μετρήσεις του παραγόμενου 
νερού κάθε μήνα. 
Στοιχεία που καταγράφηκαν στο «ημερήσιο ημερολόγιο» χωρίς να βεβαιωθούν από την «Επιτροπή Παραλαβής», 
θεωρούνται υπό αμφισβήτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του παρόντος άρθρου και δεν θα περιλαμβάνονται 
στη  μηνιαία δήλωση μέχρι να λυθεί η διαφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

9.1 Η πληρωμή για το παρεχόμενο πόσιμο νερό που θα προμηθεύει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται 
ως ακολούθως: 
α) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος κάθε μήνα (την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα 
ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενδεικτικά έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα- παρέχεται δυνατότητα και για 
μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται, με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου) ένα τιμολόγιο 
δηλώνοντας το ποσό, το οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του πόσιμου νερού που έχει 





παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που προηγήθηκε, επί την τιμή 
μονάδας ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού, όπως περιγράφεται στο ‘Αρθρο 7 της παρούσας. 
β) Το τιμολόγιο αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το «Πρωτόκολλο Παραλαβής Πόσιμου Νερού» 
της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου Λειψών, υπογεγραμμένο από τα μέλη αυτής και από έναν εκπρόσωπο του 
Αναδόχου και θα περιέχει αναλυτικά τις ποσότητες που παρήχθησαν ανά ημέρα, όπως καταγράφηκαν στο 
«ημερήσιο ημερολόγιο». Επιπλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Πιστοποιητικό ανάλυσης δείγματος νερού, στο οποίο 
θα καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι μετρήσεις του παραγόμενου νερού κάθε μήνα καθώς και 
Ημερολόγιο Εργασιών και Συντήρησης της μονάδας αφαλάτωσης για την περίοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Εκτός των ανωτέρω, η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια Δ/νση της Αναθέτουσας Αρχής 
που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. 
γ) Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου εντός τριάντα (30) ημερών από την 
παραλαβή του με τον πλήρη φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής.  
δ) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 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 Συμβάσεων138 [άρθρο 4 
παρ. 3 εδάφιο έβδομο του Ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-
4-2019) και ισχύει]. 

      Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β’ 3335/11.12.2014). 

 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 (Α’ 147) και ΚΥΑ 1191/2017 (Β’ 969/22-3-2017) όπως ισχύουν].139  

       Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β' 969/22.03.2017). 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016140 (εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη 
ΚΥΑ). 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (8% για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής συμβατικής αξίας των 
τιμολογίου, ήτοι στην αξία που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου, ΜΤΠΥ και λοιπών ΝΠΔΔ που βαρύνουν τον Ανάδοχο [άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και  ΠΟΛ 
1120/25-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0)]. 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπογραφείσας σύμβασης 
με τον Ανάδοχο. 

9.2 Νόμισμα 
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

10.1 Κάθε μήνα, για κάθε κυβικό μέτρο νερού κάτω από την ελάχιστη καθορισμένη ποσότητα που δεν έχει 
παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, με υπαιτιότητα του Αναδόχου (δηλαδή, εκτός από τις 
                                                           
138 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
139  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

140 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 





περιπτώσεις μη παράδοσης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος ή λόγω οδηγιών που δόθηκαν από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληρώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του κόστους 
κτήσης από την Αναθέτουσα Αρχή της συνολικής ποσότητας νερού που δεν παραδόθηκε. Ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται 
και  σε περίπτωση μειωμένης παροχής νερού κάτω του 50% της ελάχιστης ημερήσιας εγγυημένης ποσότητας δηλ. 
600 κ.μ./ημέρα για περισσότερο από 72 ώρες (π.χ. εξαιτίας βλάβης).  
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παροχής νερού εκτός των ορίων της σύμβασης που δε θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία (για παράδειγμα αυξημένη ποσότητα αλάτων, σκληρότητα κ.λπ.) ο Ανάδοχος θα κληθεί να αποζημιώσει το 
σύνολο της ποσότητας που κατέστη ακατάλληλη στη δεξαμενή Δήμου Λειψών. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα 
δημόσιας υγείας, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις αστικές και άλλες ευθύνες, ενώ θα πρέπει να αποζημιώσει 
και για όποιες ενέργειες εξυγίανσης του δικτύου και των δεξαμενών, ενώ αποτελεί και αίτιο για έκπτωση του 
Αναδόχου βάσει του Άρθρου 12.  
10.2 Στο τέλος κάθε μήνα της περιόδου συμφωνίας στο οποίο έχει παρουσιαστεί έλλειμμα στο παρεχόμενο πόσιμο 
νερό, η Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλει ένα προτιμολόγιο στον Ανάδοχο σχετικά με την αποζημίωση όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 10.1 του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος θα πρέπει να το καλύψει μέσα σε 30 ημέρες από την 
παραλαβή του, εκτός και αν υπάρχουν διαφωνίες από μέρους του. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή του 
τιμολογίου θα γίνει 30 ημέρες από την επίλυση των διαφωνιών. Εάν ο Ανάδοχος δεν πληρώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή σε αυτές τις 30 ημέρες, τότε η οφειλή θα καταβληθεί εντόκως κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 
9.1 της παρούσας.  
10.3. Οι προαναφερθείσες αποζημιώσεις αποτελούν μόνο χρηματικό ποσό πληρωτέο στην Αναθέτουσα Αρχή με 
μορφή αποζημίωσης και με την πληρωμή η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να έχει επιπλέον απαιτήσεις για τυχόν 
απώλειες ή ζημιές που θα προκόψουν εξ αιτίας του ελλείμματος του παρεχόμενου νερού για την προκειμένη 
περίοδο.  
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
11.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 4% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός Φ.Π.Α., κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης. 
11.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 
11.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 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 της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
11.2 Γενικοί  Όροι Εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις της παραγράφου 11.1 του παρόντος, καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμία διάκριση την πιστή 
εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης σε κάθε απαίτηση του Πελάτη κατά του Αναδόχου που 
προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του 
συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο Πελάτης 
εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν 
εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία 
μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

12.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι 
στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας 
που ορίζεται στη Διακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών, μπορεί να 
διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 
διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που 
έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 
 
 





12.2 Ανωτέρα Βία 
12.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας βίας», τα οποία σαφώς 
και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών 
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι 
συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. 
12.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή 
αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
12.3.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν δικαιολογούν 
την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά 
προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. Αν παρότι δεν 
υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, η στην Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 

12.3.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Αναθέτουσα Αρχή αμέσως κάθε 
περίπτωση ανώτερης βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την Σύμβαση. Η απόδειξη της ανώτερης βίας 
βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση ανώτερης βίας ο Ανάδοχος θα έρχεται σε επαφή με τους 
εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Ο ανάδοχος που 
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου 
παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις. Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και 
να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό, όσο και το προσωπικό του. 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

13.1 Έκπτωση Αναδόχου  
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος141 από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 
περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της παρούσας, με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειμένου να συμμορφωθεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, ανάλογη με τις περιστάσεις, η οποία 
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη είτε της διάρκειας της σύμβασης, είτε των τμηματικών (μηνιαίων) 
προθεσμιών για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης 
ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
                                                           
141 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 





α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

13.2 Διάλυση της Σύμβασης  
13.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, εφόσον προκύπτει ότι αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος 
αδυνατεί να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα. Σημαντικότατη 
παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και  ποιότητας πόσιμου νερού. Η μη 
τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτια εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσής του αυτής 
είναι λόγος διάλυσης της σύμβασης. 
13.2.2 Ο Ανάδοχος επίσης δικαιούται στην διάλυση της σύμβασης εφόσον αποδεδειγμένα η Αναθέτουσα Αρχή 
αδυνατεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αποπληρωμής της παρασχεθείσας υπηρεσίας.  
13.2.3 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για 
κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η 
συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις.  

13.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς Λόγους  
Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως για αυτήν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την 
υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του 
Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

13.4 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της  
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από 
την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
Ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Η 
παραλαβή γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Παράλληλα συντάσσεται και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εάν απαιτείται.  
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 της παρούσας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.2 μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών 
του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
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 καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας ή επιτροπής η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τροποποιήσεις των διατάξεων της σύμβασης κατά τη διάρκειά 
της, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 
και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και εφ' όσον αυτή κρίνει συμφέρουσα 
την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη σύμβαση στο σημείο αυτό. 
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενό της. 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 





Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
16.1 Εάν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε παράταση χρόνου για την εκτέλεση της υπηρεσίας και/ή 
επιπρόσθετη πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή περιγράφοντας αναλυτικά και 
τεκμηριωμένα το γεγονός ή τις καταστάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Εάν ο Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει 
την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε διάστημα 30 ημερών, δεν θα έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε παράτασης χρόνου ή 
επιπλέον πληρωμής και η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση σε σχέση με το αίτημα του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος του Αναδόχου, κατά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
πρέπει να απαντήσει με αποδοχή ή με μη αποδοχή και λεπτομερή σχόλια. Μπορεί επίσης να ζητήσει οποιαδήποτε 
επιπλέον στοιχεία αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να δώσει την απάντησή της στον ισχυρισμό - απαίτηση μέσα σε 
διάστημα 30 ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου. 
16.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί, τόσο ενημερωμένα όσο χρειάζεται, αρχεία για την υποστήριξη 
οποιωνδήποτε απαιτήσεων μπορεί να έχει. Χωρίς να δεσμεύεται με κάποια υποχρέωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί, αφού παραλάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση, κατά το παρόν Άρθρο, να παρακολουθεί το αρχείο του 
Αναδόχου και/ή να δίνει οδηγίες, ώστε ο Ανάδοχος να κρατήσει επιπλέον στοιχεία για το αρχείο του. Ο Ανάδοχος 
πρέπει να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να ελέγχει τα αρχεία του και να δίνει αντίτυπα αυτών στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
16.3 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 ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε 
από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 
ΑΡΘΡΟ 17: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
17.1 Νομοθεσία 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τα αναφερόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη 
Διακήρυξη.  
17.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων, θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από 
ή/και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή 
γλώσσα. 
                                                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
                                                                                                                          Εμμανουήλ Κουτουλάκης 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι 
διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά 
ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 
να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 79 (μεταφορά του άρθρου 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/16 κατά την υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) [European Single Procurement 
Document (ESPD)], το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 
(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται 
ή μπορούν να αποκλεισθούν,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77  
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, 
για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν και  
δ) (ειδικά για την Ελλάδα) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός 
ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30).  
Οι κανόνες σύνταξης και χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων 
καθορίζονται για τις αναθέτουσες αρχές / τους αναθέτοντες φορείς καθώς και για τους οικονομικούς φορείς στον 
«ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ)». Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την ελληνική μετάφραση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού έχει εκδοθεί 
σχετικό διορθωτικό του κανονισμού. 
 Ειδικότερες ή πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες που σχετίζονται με θεσμικά ζητήματα σύνταξης, χρήσης και 
υποβολής του ΕΕΕΣ, μπορείτε να βρείτε:  
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί «Κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»  
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί «Λόγων 
αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων»  
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί «Ειδικών 
θεμάτων συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» 
για το Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών (eCertis) 
Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4412/2016, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με σκοπό τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, μεριμνά για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών ως 
προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων (evidence information) που εισάγονται στο 
σύστημα eCertis της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ενημερώνουμε ότι από τις 18 Απριλίου 2018, οι αναθέτουσες αρχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφεύγουν στο eCertis και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη πιστοποιητικών ή μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων όπως περιγράφονται στο eCertis. Ανάλογα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
πληροφορηθούν για τα είδη των πιστοποιητικών ή τις μορφές των αποδεικτικών εγγράφων που δύναται να 
απαιτηθεί να προσκομίσουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων κατά περίπτωση σε κάθε χώρα 
κράτος-μέλος, αντιστοιχίζοντας τους λόγους αποκλεισμού ή τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί με τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα. 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ :  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL :  
ΑΦΜ – ΔOY :  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :  
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) :  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :  

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(κ.μ.) 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

1 

Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης-παρακολούθησης 

καλής λειτουργίας της 
υφιστάμενης μονάδας 
αφαλάτωσης στο Δήμο 

Λειψών, δυναμικότητας 600 
κ.μ. ημερησίως και παροχή 

πόσιμου νερού για τις ανάγκες 
υδροδότησης του Δήμου 

Λειψών, για χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών, με δυνατότητα 

προαίρεσης 

(εκτός ηλεκτρικής ενέργειας) 

  24   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς):  ……………………………….. € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως): …………………………………………….. € 
 
                                                                                                                                                 (ημερομηνία) 
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                       (υπογραφή νομίμου εκπροσώπου                   
                                                                                                                                         και σφραγίδα προσφέροντος) 
                                                                                                                           
 
                                                                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
                                                                                                                          Εμμανουήλ Κουτουλάκης 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

Α΄ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

Εκδότης (πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ………………………………………………… / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

(Ημερομηνία έκδοσης)   ……………………………………….                                                                                               

                                                                       
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / 
Δ/νση  Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, Μικράς Ασίας 2, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 
Εγγύησή μας υπ’αριθμ. ………………………………........... ποσού ……………………………..………………………………….ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του:  

(i) [Σε περίπτωση φυσικού προσώπου] (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)........................................, ΑΦΜ: ………………….. 
(διεύθυνση) ……..……………………………………….. ή  
(ii) [Σε περίπτωση νομικού προσώπου] (πλήρη επωνυμία): …………….……….…….…..………, ΑΦΜ: …………………….…………… 
(διεύθυνση) ……..……………………………………….. ή  
(iii) [Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) .……………………………...………………… ΑΦΜ: ……………………………… (διεύθυνση) ……………………….…... 
β) (πλήρη επωνυμία) .……………………………...………………… ΑΦΜ: ……………………………… (διεύθυνση) ……………………….…... 
γ) (πλήρη επωνυμία) .……………………………...………………… ΑΦΜ: ……………………………… (διεύθυνση) ……………………….…... 

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εξακοσίων ΕΥΡΩ (3.600,00 €), το οποίο 
καλύπτει το 2% επί του προϋπολογισθέντος ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την συμμετοχή του/της/τους στο διαγωνισμό της που προκηρύχθηκε με την 
αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-9-2022 Διακήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, 
δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπερ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα  καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς  καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5)  ημέρες από την  
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 
ότου λάβουμε έγγραφη σχετική δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε της Τράπεζά μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

                                                                                                                                                                                Με τιμή 
                                                                                                                                                            (Όνομα Τράπεζας/Οργανισμού) 
                                                                                                                                                              (Όνομα νομίμου εκπροσώπου) 





Β΄  "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" 

Εκδότης (πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ………………………………………………… / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

(Ημερομηνία έκδοσης)   ……………………………………….                                                                                               

                                                                       
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / 
Δ/νση  Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, Μικράς Ασίας 2, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 
Εγγύησή μας υπ’αριθμ. ………………………………........... ποσού ……………………………..………………………………….ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του:  
(iv)[Σε περίπτωση φυσικού προσώπου] (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)........................................, ΑΦΜ: ………………….. 
(διεύθυνση) ……..……………………………………….. ή  
(v) [Σε περίπτωση νομικού προσώπου] (πλήρη επωνυμία): …………….……….…….…..………, ΑΦΜ: …………………….…………… 
(διεύθυνση) ……..……………………………………….. ή  
(vi) [Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) .……………………………...………………… ΑΦΜ: ……………………………… (διεύθυνση) ……………………….…... 
β) (πλήρη επωνυμία) .……………………………...………………… ΑΦΜ: ……………………………… (διεύθυνση) ……………………….…... 
γ) (πλήρη επωνυμία) .……………………………...………………… ΑΦΜ: ……………………………… (διεύθυνση) ……………………….…... 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, μέχρι του ποσού 
των ………………………..…. ΕΥΡΩ (………………..€), το οποίο καλύπτει το 4% της συμβατικής προ του Φ.Π.Α. αξίας, στο οποίο 
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
Σύμβασης, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και οποιαδήποτε απαίτηση του κύριου του κατ’ αυτού που πηγάζει από την 
Σύμβαση με αριθμό ......./2022 για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας 
της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή 
πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», σύμφωνα 
με την αρ.πρωτ.4122.72-10/2089/12-9-2022 Διακήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 
λάβουμε έγγραφη σχετική δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε της Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

                                                                                                                                                                           Με τιμή 
                                                                                                                                                            (Όνομα Τράπεζας/Οργανισμού) 
                                                                                                                                                              (Όνομα νομίμου εκπροσώπου) 
 
                                                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
                                                                                                                          Εμμανουήλ Κουτουλάκης 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Δήμου Λειψών 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μεταξύ 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

& 

«ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ» 

 
Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

έως 279.000,00 €  (με ΦΠΑ 24%) 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(με  ΦΠΑ) 
έως 

ολοκλήρωση 
παράδοσης 
ποσοτήτων 

 

200.000 κ.μ. 
 

προαίρεση για 
επιπλέον 50.000 κ.μ. 

180.000,00 € 
 
προαίρεση για 
επιπλέον 
45.000,00€ 

43.200,00 € 
 
προαίρεση για 
επιπλέον 
10.800,00 € 

223.200,00 € 
 

προαίρεση για 
επιπλέον 
55.800,00 € 

 

 

Μυτιλήνη Ιούλιος 2022 





Σελίδα 85 

Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20  Ιουλίου 2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου  και Νησιωτικής  Πολιτικής  (η οποία  αποκαλείται  στο εξής Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη, σύμφωνα με την Αριθμ. 1000.0/30142/2021/27-4-2021 (ΥΟΔΔ 
341/28-4-2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», 

β) Ο Δήμος Λειψών που εδρεύει στη νήσο Λειψοί, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φώτιο Μάγγο, 
Δήμαρχο Λειψών για την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με την αριθ. 81/2022 (ΑΔΑ: 67Β9ΩΛ0-3ΛΡ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λειψών. 

Έχοντας υπόψη την κείμενη και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά: 

A. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο. 179 Ν. 4555/2018 και 
το άρθρ. 96 Ν. 4604/2019 και ισχύει μέχρι σήμερα: 

«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 
υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα 
δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 
Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι 
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή 
ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την 
Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και 
με νομικά πρόσωπα  δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να 
εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική 
σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η 
προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225.» 
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών 
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και 
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και κοινωφελών 
ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις 
ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. 
δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με αντικείμενο δράσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 
3852/2010 (Α’ 87) και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού 
κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α’ και, εάν πρόκειται για δράσεις πολιτικής προστασίας 
και δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής πιστοποίησής τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την εκτέλεση των 
ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά την 
έννοια της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (A’ 116) και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις 
περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους 
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συμβουλίων. Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές 
οργανώσεις πολιτικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α’ 73), καθώς και οι 
διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α’ 245). Στο πλαίσιο των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται η 
πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων για δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας. Επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.» 
ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς το 
περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα 
αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. 
 2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο 
των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους 
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο 
τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και 
οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε 
συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το Όργανο παρακολούθησης 
της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις, καθώς 
και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής 
σύμβασης». 
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, 
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται 
αντίστοιχο στάδιο. 
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση 
των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο 
συμβαλλόμενο. 
3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή 
περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α΄201), καθώς και από 
τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και 
από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση». 
4. Την υπ’αριθμ. 500/27-12-2018 σύμβαση (ΑΔΑ: 72ΧΣ4653ΠΩ-ΗΩ9, ΑΔΑΜ: 19SYMV004478273) με την εταιρεία 
«SYCHEM Α.Ε.», με θέμα «Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του 
Δήμου Λειψών» καθώς και της από 10-8-2021 1ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 6ΗΒΞ4653ΠΩ-4ΓΒ, ΑΔΑΜ: 
21SYMV009092162), και της από 9-3-2022 2ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 9Λ644653ΠΩ-0ΟΡ, ΑΔΑΜ: 
22SYMV010176488). 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

                                                                               ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, για τη μελέτη  
και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. 
Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης στα 
πλαίσια της υποβοήθησης του Δήμου Λειψών από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού 
κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη χρήση για την αντιμετώπιση της διαχρονικής λειψυδρίας του Δήμου Λειψών. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική Σύμβαση και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η σύμβαση αυτή περιέχει: 

■ Νομική Βάση και Περιεχόμενα της Σύμβασης (άρθρο 1) 
■ Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2) 
■ Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (άρθρο 3) 
■ Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης (άρθρο 4) 
■ Ισχύς και Διάρκεια (άρθρο 5) 
■ Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 6) 
■ Επίλυση Διαφορών – Καταγγελία (άρθρο 7) 
■ Ρήτρες (άρθρο 8) 
■ Ανωτέρα Βία (άρθρο 9) 
■ Τελικές Διατάξεις (άρθρο 10) 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του Δήμου Λειψών στον 
τομέα της παροχής πόσιμου νερού από Μονάδα Αφαλάτωσης (η οποία αποκαλείται στο εξής Μ/Α) ιδιοκτησίας του 
Δήμου Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, που λειτουργεί με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου 
να συνεχίσει η παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οι οποίες θα 
παραδίδονται στη δεξαμενή του Δήμου Λειψών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, για την εξυπηρέτηση 
των καθημερινών αναγκών υδροδότησης της νήσου Λειψών. 

 Αναθέτουσα Αρχή της παροχής πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Λειψών είναι η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 
 Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λειψών. 
 Φορέας Χρηματοδότησης είναι: 
α) Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., με το συνολικό ποσό των 223.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%), που αντιστοιχεί στη μέγιστη προμήθεια 

200.000 κυβικών μέτρων νερού για 2 έτη, σε τιμή που θα προκύψει μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό. Η ελάχιστη ετήσια εγγυημένη ποσότητα πόσιμου νερού που θα προμηθεύεται η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. από τον 
Ανάδοχο θα ανέρχεται σε 85.000 κ.μ. και η μέγιστη ετήσια ποσότητα θα ανέρχεται σε 100.000 κ.μ. Η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης) για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου κατά ανώτατο ποσοστό έως 25%, ήτοι επιπλέον ποσό 55.800,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 
24%). 

β)  Ο Δήμος Λειψών, για το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας από τη 
λειτουργία της Μ/Α. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

1. Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αναλαμβάνει: 
 Να προκηρύξει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη συντήρησης – 
παρακολούθησης καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 
600 κ.μ. ημερησίως και παροχής πόσιμου νερού για συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Στη διακήρυξη θα 
συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι ακόλουθοι όροι : 

α) Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, θα έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία θαλασσινού νερού 
και την παροχή επεξεργασμένου αφαλατωμένου νερού σε καθημερινή βάση, με ελάχιστη ετήσια εγγυημένη 
παρεχόμενη ποσότητα νερού 85.000 κ.μ. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού μπορεί να 
ανέρχεται μέχρι 100.000 κ.μ. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί με τις 
προδιαγραφές της σύμβασης, ήτοι στην είσοδο της δεξαμενής του Δήμου Λειψών. Από το σημείο αυτό και έπειτα 
η διανομή του πόσιμου νερού είναι υποχρέωση του Δήμου Λειψών. 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταμετρά τις παρεχόμενες ποσότητες νερού οι οποίες θα πιστοποιούνται στην 
είσοδο της ανωτέρω δεξαμενής με υφιστάμενο ηλεκτρονικό υδρόμετρο ακριβείας > 0,5%, το οποίο περικλείεται 
σε μεταλλικό, σταθερό κιβώτιο το οποίο πρέπει να είναι κλειδωμένο με τρία διαφορετικά λουκέτα υψηλής 
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ασφάλειας. Τα κλειδιά του πρώτου λουκέτου θα έχει ο Δήμος Λειψών, του δευτέρου θα έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του 
τρίτου ο ανάδοχος. Οι μετρήσεις θα πρέπει να μπορούν να γίνονται και χωρίς να χρειάζεται άνοιγμα του κιβωτίου, 
το οποίο θα πρέπει να έχει για τον σκοπό αυτό ένα διαφανές τμήμα. Στο σημείο παράδοσης του νερού στις 
δεξαμενές του Δήμου και πριν το υδρόμετρο, θα πρέπει να υπάρχει παροχή (βρύση) για τη λήψη δειγμάτων, η 
οποία θα είναι εξασφαλισμένη σε αντίστοιχο μεταλλικό σταθερό κιβώτιο, το οποίο θα είναι επίσης κλειδωμένο με 
δυνατότητα αυτοτελούς πρόσβασης. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομετρητή, αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα 
από τον Ανάδοχο. Επίσης στο κιβώτιο θα λειτουργεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής 
μέτρησης της ποσότητας του νερού που θα πρέπει να συνδέεται απομακρυσμένα με τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., τον Δήμο 
Λειψών και τον Ανάδοχο, για τον έλεγχο των ποσοτήτων νερού. Αν όλες οι παράμετροι (θερμοκρασία νερού, 
πιέσεις, pH, τιμή αγωγιμότητας, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία 
θα συνεχίζεται κανονικά, διαφορετικά θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του 
προσωπικού και των μηχανημάτων. 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της παρούσας. 

 Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των 
προβλεπομένων στην παρούσα προγραμματική σύμβαση. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του έργου, μέχρι του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης. 

2. Ο Δήμος Λειψών αναλαμβάνει: 

 Να προτείνει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. τρεις (3) υπαλλήλους του, ως εκπροσώπους στην Επιτροπή Παραλαβής του πόσιμου 
νερού, η οποία θα ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση του 
έργου και η οποία θα υποβάλλει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα το πρωτόκολλο 
παραλαβής του πόσιμου νερού του προηγούμενου μήνα. 

 Να ορίσει εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) Της Προγραμματικής Σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 

 Να μεριμνά για τη φύλαξη και σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού υδρομετρητή που βρίσκεται στην είσοδο της 
δεξαμενής όπου θα παραδίδεται το νερό. 

 Να διευκολύνει τον ανάδοχο για τη συντήρηση των συνοδών έργων μεταφοράς του πόσιμου νερού από τη μ/α 
στη δεξαμενή του Δήμου, για τη λήψη θαλασσινού νερού και για τη διάθεση του αλμολοίπου. 

 Να εξοφλεί τους αντίστοιχους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαστεί για τη λειτουργία της μ/α 
και να έχει την πλήρη ευθύνη παροχής κατάλληλης και ανάλογης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την ασφαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία της. 

 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Φορέας  χρηματοδότησης  της σύμβασης του έργου είναι η  Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Η δαπάνη της σύμβασης του έργου θα 
βαρύνει τις πιστώσεις  της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικονομικών ετών 2023, 
2024 & 2025 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα 
βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)», μέχρι του ποσού των 223.200,00€ ΕΥΡΩ (με 
Φ.Π.Α. 24%), που θα αντιστοιχεί στη μέγιστη προμήθεια 200.000 κυβικών μέτρων νερού για δύο (2) έτη από την 
έναρξη παροχής πόσιμου νερού, σε τιμή που θα προκύψει μετά από δημόσιο, ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό. Η 
ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα πόσιμου νερού που θα προμηθεύεται η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. από τον Ανάδοχο ανά έτος 
ανέρχεται σε 85.000 κ.μ. και η μέγιστη ετήσια ποσότητα θα ανέρχεται σε 100.000 κ.μ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης) για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου κατά ανώτατο ποσοστό έως 25%, ήτοι επιπλέον ποσό 55.800,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%). 

Ο Δήμος  Λειψών θα αντιμετωπίσει την δαπάνη πληρωμής της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΚΑΕ 10-6211 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και θα λήγει με τον ολοκλήρωση 
παράδοσης των προβλεπόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων του 
δικαιώματος προαίρεσης. Η έναρξη εφαρμογής της παρούσας θα διαπιστωθεί με απόφαση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) του επόμενου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης» (ΚΕΠ), με έδρα τη Μυτιλήνη (έδρα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.). 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμερής και αποτελείται από: 
 Δύο (2) εκπροσώπους της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., με τον αναπληρωτή τους, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από τους οποίους ο ένας θα εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ο άλλος θα 
εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα. 

 Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λειψών με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Δήμο Λειψών, ως μέλος. 
 Στην ΚΕΠ μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Αναδόχου εγκατάστασης και λειτουργίας της Μ/Α, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 
Μετά την υπογραφή της παρούσης οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν με έγγραφο τους τα μέλη της ΚΕΠ. 

Αντικείμενο της ΚΕΠ είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η 
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία  των όρων της παρούσας 
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Η ΚΕΠ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ 
ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται 
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει έστω και ένα μέλος της. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Δήμαρχο Λειψών και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

Η ΚΕΠ είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν 
και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική 
Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της ΚΕΠ, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την ΚΕΠ. 

Κάθε μέλος της ΚΕΠ μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον 
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της 
ΚΕΠ κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η ΚΕΠ συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι αποφάσεις της 
πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς. 

Η λειτουργία και η λήψη αποφάσεων της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.2690/1989 
(ΦΕΚ 45/Α). 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η ΚΕΠ είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των 
συμβαλλομένων για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε 
από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών 
σε εύλογο χρόνο. 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των 
ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να 
προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση καταγγελίας λόγω υπαιτιότητας ενός συμβαλλομένου μέρους, το έτερον μέρος απαλλάσσεται από την 
ευθύνη εκπλήρωσης και δικαιούται σε ανόρθωση κάθε ζημίας. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΡΗΤΡΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε 
από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών 
σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας εκτέλεσης υποχρεώσεων από την πλευρά του ενός 
συμβαλλόμενου μέρους το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων «ανωτέρας βίας», στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο 
περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένας των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από 
τη Σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο, που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων εκατέρου εξ’ αυτών. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται άμεσα 
να το γνωστοποιήσει εγγράφως στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, διαβιβάζοντάς του και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δε δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται, όμως, η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η 
καταβολή ποσών, που έχουν καταστεί απαιτητές πριν από την επέλευση των ανωτέρων γεγονότων ή περιστατικών, τα 
οποία καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτημα ευλόγου παρατάσεως της διάρκειας της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 
καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων 
που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα προγραμματική σύμβαση. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας 
σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να 
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Μυτιλήνης. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) η Γενική Γραμματεία Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) και ένα (1) ο Δήμος Λειψών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
   ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ 

 

                              ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΓΓΟΣ                      
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