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συντήρηση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου 
ΠΑΤΜΟΥ  

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  

1.1. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2. Του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ 148/Α) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Α.Ε.», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α), άρθρο 11 και το Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 

135/Α) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) 

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 

διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 

1.3. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ  141/Α) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 

1.4. Του Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α) «Κύρωση της συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών». 

1.5. Του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α) «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α).  

1.6. Του άρθρου 21 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 

96/Α) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 27
ης

 Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και 

άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α) «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και την πολ- 

1018/6-3-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 
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1.7. Του άρθρου 4 του Ν.3021/2002  (ΦΕΚ 143/Α) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις 

μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

1.8. Του άρθρου 2 του Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α) «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης», περί ελέγχου νομιμότητας συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και 

Δημοσίων συμβάσεων. 

1.9. Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις». 

1.10. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

1.11. Του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις». 

1.12. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

1.13. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 (L 335)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.14. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α). 

1.15. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής» και τις διατάξεις της αρ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 εγκυκλίου του ΥΔΜΗΔ. 

1.16.  Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Νέα εταιρική 

μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.17. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Ν.4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013», παρ. Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.18.  Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.19. Του Ν.4205/2013 άρθρο 9, παρ. 4β (ΦΕΚ 242/Α), «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, 

καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις». 

1.20. Του Ν.4242/2014, άρθρο 8, (ΦΕΚ 50/Α) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες 

διατάξεις». 

1.21. Του Ν.4250/2014, άρθρα 1,2 και 3 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις- 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.22. Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας  στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», υποπαράγραφος ΣΤ20 

(σελίδα 1419 του ΦΕΚ 85/Α), σχετικά με την τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης 

εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

1.23. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας      

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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1.24. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) (μέρος Β’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,όπως 

τροποποιήθηκε  με το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α) και ισχύει. 

1.25. Του Π.Δ.63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».  

1.26. Του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α) «Προσαρμογή Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της  

Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών”»,όπως τροποποιήθηκε με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13
ης

 Δεκεμβρίου 2013 «για την 

τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής 

τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

1.27. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”», 

όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13
ης

 

Δεκεμβρίου 2013. 

1.28. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και στο 

βαθμό που δεν αντίκεινται σε αυτό, καθώς και στο βαθμό που δεν αντίκειται στις 

διατάξεις του Ν.3386/2010. 

1.29. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.30. Του Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». 

1.31. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της   

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

1.32. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…..». 

1.33. Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/28-8-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2. Την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β) Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία 

ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 98/83/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

3. Την αριθ. 219/2005 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που 

έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

4. Την αρ. πρωτ.ΔΥΓ2/ΓΠ οικ38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β) Κοινή Υπουργική απόφαση τροποποίηση  της  

Υ2/2600/2001 και την Διόρθωση σφαλμάτων αυτής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 986/Β/2007. 

5. Την με αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 

Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων». 

6. Την με αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

7. Την αριθ. 930/6-4-2015 (ΦΕΚ 233/Υ.Ο.Δ.Δ./8-4-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 

8. Το αριθ. πρωτ. 2984/30-6-15 (ΑΔΑ: 699ΤΟΞΤΒ-ΜΡ6) (Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015) έγγραφο της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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9. Την ΣΑΕ 330 τροπ.0/20-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΝΩΧ465ΦΘΘ-ΟΞΜ) του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και ειδικότερα του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 "Υδροδότηση 

άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου (π.κ. 

1997ΣΕ03300002).  

10. Τις  πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα 

βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» (π.κ 1997ΣΕ03300002). 

11. Τις ανάγκες σε πόσιμο νερό των νησιών Πάτμου και Αρκοί, στα οποία η Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρει πόσιμο νερό και διαθέτει πιστώσεις για  τη 

λειτουργία της μ/α στους Αρκούς και το ταχυδιυλιστήριο στην Πάτμο. 

12. Τις αριθ. 84/1-6-2009 και 187/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου [αριθ. πρωτ. 

211/16-9-2015 (ΑΔΑ: ΒΧ0ΛΟΡ1Ι-ΚΡΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου]. 

13. Την αριθ.πρωτ. 4122.72-10/3260/09.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΞΕΡ4653ΠΩ-8ΟΤ) απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «‘Εγκριση δαπάνης για την ‘’Λειτουργία-συντήρηση 

των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου Πάτμου’’ για 

πέντε (5) έτη (ενδεικτικά από 1-4-2016 μέχρι και 31-3-2021)». 

14. Την ανάγκη περιορισμού της δαπάνης που καταβάλει το δημόσιο σήμερα για την αντιμετώπιση 

της λειψυδρίας των παραπάνω νησιών.  

15. Τις υποβληθείσες παρατηρήσεις από τους ενδιαφερομένους κατά τη διαδικασία της 

προηγηθείσας διαβούλευσης επί του σχεδίου της παρούσας. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε – Π ρ ο κ  η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 
 

1. Την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη αναδόχου επεξεργασίας θαλασσινού νερού με τη λειτουργία-συντήρηση των  

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης (μ/α) (νήσοι ΠΑΤΜΟΣ και ΑΡΚΟΙ) και την λειτουργία-

συντήρηση του ταχυδιυλιστηρίου στη νήσο ΠΑΤΜΟ για την παραγωγή πόσιμου νερού 

(εφεξής προμήθεια πόσιμου νερού), για πέντε (5) χρόνια  με δυνατότητα παράτασης το πολύ 

για πέντε (5) επιπλέον χρόνια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,συνολικού 
προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00 €) (πλέον του νόμιμου ΦΠΑ), 
σύμφωνα με τους όρους των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και Δ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ και Δ της 

παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

Η δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των 

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστηρίου θα βαρύνει το Δήμο Πάτμου. 

Η δαπάνη προμήθειας του πόσιμου νερού κατά τον χρόνο παράτασης της σύμβασης (μετά 

την πρώτη πενταετία) θα βαρύνει τον Δήμο Πάτμου. 

 

 

 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "Προμηθέας" του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία  τουλάχιστον 40 ημερών 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής (σύμφωνα με το άρθρο 32 Π.Δ. 60/2007) της 

Διακήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), λόγω των επειγουσών αναγκών υδροδότησης, σε συνδυασμό 

με τους περιορισμένους χώρους που διαθέτει γι΄ αυτό το σκοπό η ΓΓΑΙ&ΝΠ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται:   

• Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• Σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες Οικονομικές Εφημερίδες 

• Σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδες,  των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων 
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• Σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων 

• Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της  Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

 

Επίσης η παρούσα διακήρυξη: 

• Αναρτάται στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. www.ypai.gr. 

• Αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στην Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας,  

• Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  (Μ. Ασίας 2, Μυτιλήνη). 

Tα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν 

επαναλήψεων της στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα δημοσίευσης της 

Περίληψης της παρούσας στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α). 

 

Πίνακας 1 - Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες Διακήρυξης 

Διαδικτυακός τόπος-τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη 

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

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 
10.11.2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης 
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ) 

της   Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
13.11.2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης (τελευταία) περίληψης της 
Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο 

16.11.2015 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

16.11.2015 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28.12.2015 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 

04.01.2016, ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.01.2016, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) και στο άρθρο 6 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

 

3. Δικαίωμα υποβολής προσφορών: 
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∆εκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε κράτη-µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούµενα 

συµµετοχής στο διαγωνισµό µε βάση τη νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη 

Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε 

µε το Ν.2513/97 καθώς και της Αυστραλίας και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο 

αντικείµενο της παρούσης.  

∆εκτές γίνονται επίσης υποψηφιότητες από νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή/και φυσικών προσώπων, συµπράξεις, κοινοπραξίες 

εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω µε οποιαδήποτε συνδυασµό και εν γένει από 

περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα 

και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούµενα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

µε βάση τη νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/97 καθώς 

και της Αυστραλίας, και δεν αποτελούν εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στη διάταξη του 

άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα 

πρέπει να καλύπτονται και για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας που µετέχει στο 

διαγωνισµό.  

 

Οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε 

κοινοπραξία ή ένωση ή σε οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

ονοµαστικές. Εφόσον ο µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συμμετοχής  στο 

µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστο ένα τοις εκατό (1%) οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι 

υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής 

εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν 

εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 

ένα τοις εκατό (1%) οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου 

φυσικού προσώπου. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών ισχύουν 

και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές 

ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους, επιβάλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα την 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Η ανωτέρω 

υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις 

εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες.  

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

την προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να 

μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, 

αυτόνομα ή ως μέλη Κοινοπραξίας ή Ένωσης με παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται 

από τον διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της Κοινοπραξίας ή της 

Ένωσης στην οποία συμμετέχουν. 

Επίσης σηµειώνεται ότι δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην κατωτέρω παράγραφο 4 του αποφασιστικού μέρους της παρούσας Διακήρυξης.  

 

4. Προϋποθέσεις για την δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

15PROC003280406 2015-11-10

ΑΔΑ: Ω9ΔΓ4653ΠΩ-Μ3Π



 

\\SERVER\Data\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2015\∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
ΠΑΤΜΟΥ\DienergDiagonPromNerApoMAPatmuArk.doc 

7 

4.1  Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες, αιτούνται, μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής:   

•  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

•  Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

• Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική.  

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 

60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

4.2   Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος.   

4.3  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των νησιών.6. Οι προσφορές 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

νομίμου Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  θα πρέπει να είναι σύμφωνη  με το 

συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

Διακήρυξης.  

7. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα «ΚΕΦΑΛΑΙΑ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ», 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης,και έχουν ως αναφέρονται 

στον Πίνακα-2:  

Πίνακας-2 
Περιεχόμενα διακήρυξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 

της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α), 

αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.Σε κάθε 

άλλη περίπτωση κατά την οποία ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 

ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α' του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α). Τα ανωτέρω 

αιτήματα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύτημα οικονομικούς φορείς.Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 

ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν εντός των προβλεποµένων προθεσµιών σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη 

ή έχουν υποβάλλει αίτηµα παροχής διευκρινίσεων ή συµπληρωµατικών πληροφοριών. Κανένας 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

9. Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι, ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

των Προσφορών. 

 

10. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (οδός Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, 

τηλ. 2251350347, 2251350221, 2251350278). 

                                                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                                                                                ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                    
 
 

                                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη λειτουργία-συντήρηση των  

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης (μ/α) (νήσοι Πάτμος και Αρκοί) 

και τη λειτουργία-συντήρηση του ταχυδιυλιστηρίου στη νήσο Πάτμο 

για την παραγωγή πόσιμου νερού (εφεξής προμήθεια πόσιμου 

νερού), για πέντε (5) χρόνια  με δυνατότητα παράτασης το πολύ για 

πέντε (5) επιπλέον χρόνια 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Επεξεργασία νερού 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ CPV: 45232430-5 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ σε €  
(πλέον Φ.Π.Α.) 

 

900.000,00 €, πλέον νόμιμου ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:                          

-  160.500,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-4-2016 έως 31-12-2016 

  -   180.000,00 € για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 

-      19.500,00 € από 1-1-2021 έως και 31-3-2021 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (κ.μ.)  
240.000 κ.μ. ετησίως,  

ήτοι 1.200.000 κ.μ. πόσιμου νερού για 5 έτη 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016-2021 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

Συλλογική Απόφαση: ΣΑΕ 330 - Κωδικός έργου: 2006ΣΕ33000000 

Τίτλος έργου: «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης 

υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
(πλέον Φ.Π.Α.) 

 

0,75 € ανά κυβικό μέτρο (πλέον ΦΠΑ) 

Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη ηλεκτρικής 

ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των μ/α και του 

ταχυδιυλιστηρίου 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Από την υπογραφή της Σύμβασης και για χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ετών, με δυνατότητα  παράτασης το πολύ για πέντε (5) χρόνια  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ &   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Δήμος Πάτμου  («ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ») 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ επί % 
Κράτηση 0.10% επί της συμβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

Επιβάρυνση αυτού με Χαρτόσημο 3%, Επιβάρυνση αυτού με ΟΓΑ 20% 

ΦΟΡΟΣ  
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8%)  

(παροχή υπηρεσιών) 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
28 Δεκεμβρίου 2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04.01.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.01.2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                                                                                ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                   
 

                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

15PROC003280406 2015-11-10

ΑΔΑ: Ω9ΔΓ4653ΠΩ-Μ3Π



 

\\SERVER\Data\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2015\∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
ΠΑΤΜΟΥ\DienergDiagonPromNerApoMAPatmuArk.doc 

12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1.  Προϋποθέσεις για την δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής:  

1.1.1. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες, αιτούνται, μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι 

ως εξής:   

•  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

• Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

• Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική.  

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 

60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

1.1.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος.   

1.1.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

            1.1.4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός οικονομικού φορέα ισχύουν όλα τα διαλαμβανό

         μενα στο αριθ. πρωτ. 2984/30-6-2015 (ΑΔΑ: 699ΤΟΞΤΒ-ΜΡ6) (Κατευθυντήρια οδηγία  

         9/2015) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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1.2.   Τρόπος υποβολής προσφορών 

 
1.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

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

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

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-

102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στα Π.Δ. 59/2007 & Π.Δ. 60/2007 και 

συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.  

1.2.2. Εγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από  

την ηλεκτρονική υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στην Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (Δ/νση Μικράς 

Ασίας 2,Μυτιλήνη ΤΚ 81100),Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικής Μέριμνας,τηλ. 

2251350280. 

1.2.3. Έγγραφα που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμα. Τα έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικά 

(συστημένα) ισχύουν μόνο στην περίπτωση που έχουν λάβει εγκαίρως αριθμό 

πρωτοκόλλου, ήτοι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής τους, άλλως δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμα. 

 

1.3. Περιεχόμενο  προσφορών 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου (προμήθεια πόσιμου νερού 
από τις υφιστάμενες μ/α στη νήσο Πάτμο, την υφιστάμενη μ/α στη νήσο Αρκοί και το 
υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο στη νήσο Πάτμο).  

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.  

 

1.3.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 

της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:  

1.3.1.α  Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf σύμφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007 και το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

Α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 

(ΦΕΚ 160/τ.Α/2014) και τις παρ 1, 2, και 3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 

Υπουργικής Απόφασης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Διακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή.  
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Β) Για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί: 
     Ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία :  

1.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

2. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 

προκηρυσσόμενου έργου. 

3. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής, διακοπής, ακύρωσης, 

ματαίωσης ή της επανάληψης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της 

Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. Σε κάθε 

περίπτωση η υποβολή προσφοράς θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

της παρούσας διακήρυξης. 

4. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή και ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού 

Δημοσίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Προκειμένου 

δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς 

αντιστοίχου Αρχής. 

5.  Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και προσκόμιση σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
6. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 1.3.1.α  του παρόντος και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια 

ανάθεσης-αξιολόγησης προσφορών. 
7.  Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:   

7α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  

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

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

σελ. 48),  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76),η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α` 305). 

7β. Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους και δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 

με την επαγγελματική τους ιδιότητα.   

7γ. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (A΄ 101), δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, δεν τελούν σε παύση ή αναστολή 
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εργασιών, και δεν τελούν σε κατάσταση ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή δικαστικής 

συμπαράστασης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) ή σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για 

αλλοδαπά πρόσωπα). 

7δ. Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 42 έως 48 του Π.Δ. 

60/2007. 

7ε. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους,σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7ζ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά 

τους (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα 

Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). Σε περίπτωση που από την 

κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή τους σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη 

ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης. 

7η. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρ. 43 του π.δ. 60/2007, ήτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον 
υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης των ανωτέρω 
περιπτώσεων 7.β, 7.δ και 7.η, σε περίπτωση οικονομικού φορέα νομικού προσώπου, 
επειδή αφορά την ποινική κατάσταση των φυσικών προσώπων που διοικούν και 
εκπροσωπούν αυτό, πρέπει να υπογράφεται από τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα που 
δεσμεύουν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο και ότι τα αδικήματα δεν συντρέχουν 
στα φυσικά αυτά πρόσωπα. 
 

ΙΙ)   Νομιμοποιητικά στοιχεία του συμμετέχοντος: 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά από 

τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου και τα πρόσωπα που 

νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο και δη:  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε.: 
α. ΦΕΚ σύστασης, 

β. αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 

οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει), 

γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ περί εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου. 

δ. πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο: 

  - εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, 
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  - εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. 

ε. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ: 
α. αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

β. απόφαση των Διαχειριστών της προσφέρουσας εταιρείας με το οποίο: 

 - εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. 

 - εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. 

γ. πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Για λοιπά νομικά πρόσωπα: 

α. αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη 

σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζομένου και τυχόν τροποποιήσεις του 

μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. 

β. απόφαση του δεσμεύοντος αρμόδιου οργάνου με την οποία: 

  -  εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

  - ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά 

τις νόμιμες διατάξεις). 

 

Για όλα τα νομικά πρόσωπα ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου 

κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί 

με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. 

 

ΙΙΙ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του. 

 
Με παραστατικό εκπροσώπησης δύναται να εγκρίνεται και να παρέχεται σε 

συγκεκριμένο άτομο ή άτομα εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση της 

προσφοράς σε όλα τα στάδιά της, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υπογράφει την 
προσφορά του ή παρίσταται σε στάδια αποσφράγισης των προσφορών μέσω 
αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. 

Το παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι: 

• Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε 

απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

• Α.Ε.,Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή 

πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 

του. 

• Ο.Ε, Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, 

• Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: η προβλεπόμενη στην περίπτωση ΙΙΙ) του 

στοιχείου Γ) του παρόντος, συμβολαιογραφική πράξη με την οποία εξουσιοδοτείται 

εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς. 

• Λοιπά νομικά πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ.): απόφαση αρμοδίου οργάνου που δεσμεύει 

το Ν.Π. 
 
IV)    Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 
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V)      Λοιπά δικαιολογητικά 

α. Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού 

ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της 

που αφορά ειδικότερα σε υπηρεσίες παροχής/παράδοσης πόσιμου νερού, κατά τις 

τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις 

υπηρεσίες παροχής/παράδοσης πόσιμου 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. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται τα έργα εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης 

(μ/α) πόσιμου νερού, εφόσον υπάρχουν, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, 

με τα πλήρη στοιχεία (χρόνος, ποσότητα, τρόπος, φορέας). 

γ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτική περιγραφή του τρόπου 

εγκατάστασης και παράδοσης του πόσιμου νερού μέχρι τις δεξαμενές του αντίστοιχου 

Ο.Τ.Α καθώς και των μέσων που για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουν. 

 δ. Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη 

συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που 

θα ασχοληθεί με το έργο. 

 
Γ) Για Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών : 

Ι) Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν: 

α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α) και Β) 
του παρόντος  

ΙΙ)  Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

• στην Ένωση/Κοινοπραξία 

• στο Διαγωνισμό και με συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής στον προϋπολογισμό του 

έργου. 

(Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο) 

ΙΙΙ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

  IV) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 

• να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 

• να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις 

ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, 

• να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, 

• να δηλώνεται ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του στοιχείου 3. της απόφασης της παρούσας διακήρυξης (δικαίωμα 

υποβολής προσφορών), 

• να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader). 

V) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών, το ποσοστό συμμετοχής κάθε προμηθευτή, το 

ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης 

και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου.  
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         Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

         Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 

τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και 

σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο 

της παρούσας Διακήρυξης ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο 

υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 

υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. 

VI)     Τα μέλη της Ένωσης μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το 

προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών 

προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή και η 

ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 293 του ν. 

4072/2012. 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε) που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση 

προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με 

την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου : 

1.  Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 

(ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 

διατάξεις. 

2.  Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε 

ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 

3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

Συγκεκριμένα: 

Α. Κωδικοποιημένο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού (επικυρωμένο). 

Β. Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης τελευταίου Δ.Σ. 

Γ. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου. Στην αναλυτική κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης 

ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων. Τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα 

στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων, κατά το δίκαιο του κράτους έδρας της, με ημερομηνία το 

αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση τήρησης χειρόγραφου βιβλίου μετόχων, μετά από την 

τελευταία καταχώριση στο πρωτότυπο βιβλίο, να υπάρχει καταχωρημένη έγγραφη 

βεβαίωση με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή της υποψηφιότητας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία του 

μετοχολογίου είναι πλήρως ενημερωμένα μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης. Ακριβές 
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φωτοαντίγραφο του βιβλίου μετόχων, που περιλαμβάνει και την ανωτέρω βεβαίωση, 

πρέπει να συνοδεύει την αναλυτική κατάσταση μετόχων. 

Δ. Στην περίπτωση που το βιβλίου μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική 

κατάσταση 

με τα στοιχεία των μετόχων θα πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας ΔΟΥ με πράξη 

θεώρησης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τον υποβολή της 

υποψηφιότητας. 

         Ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το 

ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές. 

      ΣΤ. Στην περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο να προσκομίζεται 

πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Χρηματιστηρίου με το οποίο να βεβαιώνεται ότι η 

επιχείρηση είναι εισηγμένη. 

 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 

του Ν.3310/2005, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν συμμετέχει 

εξωχώρια (offshore) εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του 

ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. 

 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων 

που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1.3.1.α του 
παρόντος Κεφαλαίου συνιστά λόγο αποκλεισμού των συμμετεχόντων από τον 
διαγωνισμό. 

 

1.3.1.β  Τεχνική Προσφορά 
 Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι:  

Η Τεχνική Προσφορά: Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγοµένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση 

προς τούτο, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του 

Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη 

μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού 

(πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στον 

σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί 

µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Αναφορικά με την επικύρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 

με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προσφέρoντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους 

από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 

άμεση ή έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 

προσφορών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον 

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του 

και τους όρους της Διακήρυξης. 

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

 

1.3.2. Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του προσφέροντα.  

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  
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Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

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

αρχείο τύπου .pdf.  

Εφόσον η Οικονοµική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προσφέρεται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται 

αριθμητικώς και ολογράφως. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται ενιαία ανά κυβικό μέτρο, πλέον ΦΠΑ, για 
την προμήθεια πόσιμου νερού από τις υφιστάμενες μ/α στη νήσο Πάτμο, την 
υφιστάμενη μ/α στη νήσο Αρκοί και το υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο στη νήσο Πάτμο.  
 

Ειδικότερα όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία : 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 

εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Προσφορές που θέτουν αιρέσεις ή προϋποθέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφ΄ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η  

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ 

της τιμής που αναγράφεται ολογράφως και της τιμής που αναγράφεται αριθμητικά θα 

ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, 

οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 

για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

1.3.3. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα 
ηλεκτρονική απόδειξη. 

 

1.3.4. Παροχή διευκρινίσεων 

            Μετά την κατάθεση της προσφοράς, η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την Αξιολόγηση 

των προσφορών μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ιδίως επί των ήδη νομίμως 

υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών και οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται 

να προβούν στην παροχή διευκρινίσεων εντός προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περίπτωση που οι 

διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκομισθούν κατά τον προσήκοντα 

τρόπο και εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται από την Επιτροπή. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τον υποψήφιο ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή 

η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

15PROC003280406 2015-11-10

ΑΔΑ: Ω9ΔΓ4653ΠΩ-Μ3Π



 

\\SERVER\Data\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2015\∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
ΠΑΤΜΟΥ\DienergDiagonPromNerApoMAPatmuArk.doc 

22 

1.3.5. Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ο 

οποίος προσμετράται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007.  

Στην περίπτωση που προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η υπηρεσία 

που διενεργεί το διαγωνισμό θα απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους 

διαγωνιζόμενους, πέντε (5) ημέρες πριν την λήξη της ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και στην περίπτωση αποδοχής της 

παράτασης να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συμμετοχής αν δεν ισχύουν για την τυχόν 

παράταση. Όσοι διαγωνιζόμενοι δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή 

απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του 

διαγωνισμού.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 

συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες 

στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς τους, εφόσον τους ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των 

προσφορών τους.  

1.3.6. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές (άρθρο 14 του Π.Δ.118/2007) 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.3.7.Εμπιστευτικότητα – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την 
προσφορά ως εμπιστευτικές 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα» και να το επισημάνει κατά την ηλεκτρονική 

υποβολή της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Σε αντίθετη 

περίπτωση δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον 

την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

 

2.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 

στις 12 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

 

Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή κατά την παράγραφο 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/13 προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία κατά φύλλο. 
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά»,οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που 

έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος, προβαίνει: 

• Στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής–Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (ελέγχει τη 

γνησιότητα των εγγυήσεων συμμετοχής, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το φυσικό 

αρχείο). 

• Στη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει 

την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών, το οποίο και παραδίδει στην αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που 

διενεργεί το διαγωνισμό εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού.  

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» 

ηλεκτρονικά µέσω της αρμόδιας επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω του Συστήματος, στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα «Δικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». 

 

 Αμέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειμένου να λάβουν γνώση των προσφερόμενων τιµών.  

 

Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που 

έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος, προβαίνει: 

• Στον έλεγχο και την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» των 

συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα 

«Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  

• Στη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των 

«Οικονομικών Προσφορών» σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την 

απόρριψη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο, το οποίο και παραδίδει στην 

αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.  
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Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά» η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το 

διαγωνισμό εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού.  

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.  

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι 

χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους 

συμμετέχοντες χρήστες–οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες–οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 

κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

3.       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
Η κατακύρωση τα αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται μόνο για το σύνολο του έργου και 

των ποσοτήτων. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήµατος, σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα 

Διακήρυξη.  

 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό. Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης 

τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και την 

ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που 

έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ 

εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω στοιχείων, ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων 

υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 

του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 
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6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 

μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, 

εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 

καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 

άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007. 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ελέγχει τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία 

αποφαίνεται και κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδεται η απόφαση 

κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο και γνωστοποιείται σε 

αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

 

4.        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
4.1  Οι Έλληνες πολίτες : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ. 60/2007, ήτοι  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,σελ.48) 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 iii) κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα ή την επαγγελματική τους διαγωγή. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις,οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης ή σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει: 
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ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) μαζί με Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ή Υπεύθυνη 

δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του ν. 1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής ότι δεν υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, διότι δεν 

απασχολεί προσωπικό (εφόσον συντρέχει αυτή η περίπτωση). 

στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών.  

      Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.   

ζ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία 

δεν προβλέπεται εγγραφή τους σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής 

υποχρέωσης. 

4.2 Οι αλλοδαποί : 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης α του στοιχείου 4.1. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης ή σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

στ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και της ισχύουσας 

ελληνικής νομοθεσίας. 
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ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή τους 

σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης. 

 

4.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των στοιχείων 4.1 και 4.2, αντίστοιχα. 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε Ε.Π.Ε. και 

Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου (π.χ. ν.π.δ.δ.), τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄ 101), ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρ.99 επ. 

Ν.3588/2007 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες διαδικασίες ή καταστάσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

4.4  Οι συνεταιρισμοί : 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α του στοιχείου 4.1. 
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ του στοιχείου 4.1, εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ του στοιχείου 4.2, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β του στοιχείου 

4.3. 
γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

4.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή   

Κοινοπραξία. 

 

 
4.6 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες στα στοιχεία 

1.3.1.α και 4 περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου που υποχρεωτικά θα την υποβάλει εντός του φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής ή δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάλογα, και θα την προσκομίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Εάν 

στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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4.7  Ο ανάδοχος θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου του 
Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2015. 

 
4.8 Εφόσον από την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού 

προσώπου στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή 

ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, με τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του 

καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.ά.). 

 

4.9  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

        Τυχόν δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

5.     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πραγματοποιείται δύο (02) 

εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω της αρμόδιας Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

 

         Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών:   

• Προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» 

• Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», σε τρία αντίτυπα, όπου γνωμοδοτεί για την οριστική 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο το οποίο και 

παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  
 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για 

την τελική επιλογή του αναδόχου.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ή άλλοι 

πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό απευθύνουν 

αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 
Εάν ο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, η εγγύηση συμμετοχής 

του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 
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Εάν η ψευδής δήλωση αποκαλυφθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος τότε η 

σύμβαση δεν καταρτίζεται. Εφόσον αυτή έχει καταρτισθεί καταγγέλλεται από το Δημόσιο με 

όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης υπέρ του 

Δημοσίου της εγγύησης της καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Όσα από τα παραπάνω εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η ημερομηνία 
λήξης της ισχύος τους πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

 

6.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
6.1 Διοικητικές Προσφυγές /ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 

μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 

του π.δ. 118/2007, καθώς για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ.118/2007 και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν.3886/2010. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας 

το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή.  

 

6.2  Προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, κατά της συμμετοχής προσφέροντος σε 

αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης  

υποβάλλονται σύμφωνα με το ν. 3886/2010. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ν. 3886/2010, άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται στον 

παρόντα διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την 

άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων, 

μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση 

ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφοι 1 ως 4 και 6 του π.δ. 118/2007. 

Ειδικότερα, ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την επομένη της τελευταίας 

δημοσίευσης της Διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κατά 

συνέπεια η προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού ασκείται το 

αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως του μισού 

χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως έως και την 

ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών εκτός αν τεκμαίρεται 

διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της Διακήρυξης. 

Επιτρέπονται προσφυγές του Προμηθευτή για λόγους νομιμότητας και ουσίας που μπορεί να 

ασκήσει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 κατά των αποφάσεων που 

επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ. 

118/2007 μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

6.3  Όσον αφορά στην κατάθεση των παραβόλων, όπου απαιτείται και προβλέπεται στο νόμο, 

αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που 

ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. Υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) στην Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

 

6.4 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι 

αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους 

διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. 

 

7.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ 2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 

 

8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αζημίως για αυτήν: 

• Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της διακήρυξης. 

• Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

• Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

- Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές. 

- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

• Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 

αυτού κατά την αποκλειστική κρίση της, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζημίωση, λόγω της συμμετοχής του σε αυτόν και ιδίως: 

- εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς 

αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 

- εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι 

απαιτούμενες παρατάσεις. 

- εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 

 

9.   ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
• Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε 

οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της.  

• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

• Διευκρινήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις 

μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 

σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

• Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν 

απορρίπτονται στην περίπτωση που κρίνονται απολύτως επουσιώδεις από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

 

10.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
10.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, µε ποσό που θα καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.  
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:  
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να 

ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή),  

(2) ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία διαγωνισµού και οι προσφερόµενες υπηρεσίες, 

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της,  

(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυµία και 

διεύθυνση).  

 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι:  

α. Τον εκδότη,  

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,  

γ. Τον αριθµό της εγγύησης,  

δ.Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
επί τριάντα µέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).  

ε. Τους όρους ότι:  

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως.  

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  

 

Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση (διάρκειας 

τουλάχιστον 5½ ετών) καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η 

εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:  

α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος της παροχής και την ηµεροµηνία έκδοσης της 

εγγυητικής επιστολής.  

β. Τον εκδότη. 

γ. Ρητή αναφορά ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης.  

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

η. Τους όρους ότι:  

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως.  

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 
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Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

10.3. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-

µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 

κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α` 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να καλύπτουν την 

ευθύνη όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα 

αυτής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Είναι δε δυνατόν οι εγγυήσεις να καλύπτονται από 

μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα 

αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 

πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 157 

του Ν.4281/2014 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 και 

συμπληρωματικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) που δεν 

έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί εκτός Ελλάδας, συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από 

τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής 

επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση του στην ελληνική 

θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της σύμβασης,με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ενδικοφανή 

μέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησής τους ή παραίτησης από αυτά. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν 

τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

κατά την υπογραφή της Σύμβασης, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, ο Ανάδοχος οφείλει να την αντικαταστήσει με νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους 

αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή έχει περιέλθει σε 

αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, άλλως το αργότερο εντός 10 ημερών από τη 

λήψη της σχετικής όχλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα 

εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

11. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου 

σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την 

ολοκλήρωση της παραγωγής και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος. 

12.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο Κεφάλαιο Δ'. 
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13. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την διενέργεια του 

διαγωνισμού και την εξέταση τυχόν ενστάσεων,θα συγκροτηθούν (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και την 

αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 εγκύκλιο του ΥΔΙΜΗΔ) οι παρακάτω 

επιτροπές: 

• Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη και ισάριθμα 

αναπληρωματικά, 

• Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του 

άρθρου 4 του Ν.3886/2010 αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη και ισάριθμα 

αναπληρωματικά, τα μέλη της οποίας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη της 

Επιτροπής του ανωτέρω εδαφίου της παρούσης. 

 

14. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

   

Οι ενδιαφερόμενοι-συμμετέχοντες θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν.1599/86 με την οποία θα δεσμεύονται ότι «σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού (υποβολή 

προσφοράς, κατακύρωσης και υπογραφής της σύμβασης) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθούν να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο και κατά 

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης αλλά και μετά 

τη λήξη αυτής.». Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ρήτρα ακεραιότητας καταλαμβάνει όλα τα 

μέλη αυτής που δεσμεύονται με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ο καθένας χωριστά.  

 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση τα αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται μόνο για το σύνολο του έργου 

και των ποσοτήτων.   
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά κυβικό 
μέτρο (κ.μ.) πόσιμου νερού, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι 
της ∆ιακήρυξης. 

 

16.  ΣΥΜΒΑΣH  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του αναδόχου η σύµβαση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Η 

Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 

διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 

αναδόχου.  

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α)  παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες,  

   β)  παραλήφθηκε-βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των ποσοτήτων,   

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν   

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
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δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο  

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 

       17.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει  

τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, εφόσον ο 

Ανάδοχος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 

προσφοράς του. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση, 

εκτός των παραγγελιών του νερού που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και 

εφόσον αυτό τελικώς παραληφθεί. Από το οφειλόμενο ποσό κατά τα ανωτέρω αφαιρείται η 

αξία τυχόν ποινικών ρητρών. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης  ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι  απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 

μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της παρούσας σύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

       18.   ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά 

πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει 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. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την 

εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης 

βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής 

συμφωνίας των μερών. 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών 

δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση τρίτου στη θέση του Αναδόχου καθώς και η εκχώρηση ή 

μεταβίβαση από τον Ανάδοχο σε τρίτους δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του που απορρέουν 

από την σύμβαση. Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο της απαγόρευσης αυτής, η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Κατ΄ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί να 

εκχωρήσει την αξίωσή του για καταβολή της αμοιβής από τη σύμβαση σε τράπεζα που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο 

άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά. 
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Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 

Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο θα ορισθεί στη σχετική σύμβαση. 

 

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε τυχόν 

διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής και του αναδόχου. Η οποία διαφορά που θα αφορά στην εκτέλεση της  

σύμβασης, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα 

επιλύονται στα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, όπου εδρεύει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

µέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι 

σχετικές διατάξεις περί κρατικών προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                                                                                ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                    
 
 

                                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

1. Αντικείμενο είναι η επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη λειτουργία-συντήρηση των  

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης (μ/α) (νήσοι Πάτμος και Αρκοί) και την λειτουργία-

συντήρηση του ταχυδιυλιστηρίου στη νήσο Πάτμο για την παραγωγή πόσιμου νερού, για 

πέντε (5) χρόνια με δυνατότητα παράτασης το πολύ για πέντε (5) επιπλέον χρόνια. Οι μ/α του 

Δήμου Πάτμου θα εγκατασταθούν με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου  σε οικόπεδα που 

θα παραχωρήσει προς το σκοπό αυτό ο Δήμος Πάτμου στον Ανάδοχο. Τα οικόπεδα 

εγκατάστασης των μ/α, η δυναμικότητά τους και η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα την οποία 

θα προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από τις μ/α και από 

το ταχυδιυλιστήριο για καθένα από τα πέντε (5) έτη της σύμβασης θα είναι 240.000 κυβικά 

μέτρα πόσιμου νερού ετησίως τα οποία έχουν και αναλύονται ως εξής:  

             

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΝΗΣΙΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ- 
ΤΗΣ Μ/Α 

             ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
                    ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  Μ/Α     1
Ο
     2

Ο
      3

Ο
      4

Ο
    

Πάτμος Συνοδινού  

(για τις μ/α) 

 

Λιμνοδεξαμενή 

(για το ταχυδ.) 

2μον. 2Χ600 κυβ.μ. 

 

 

1 ταχυδιυ- 

λιστήριο 

 

 

25.000 

 

 

60.000 

 

 

124.000 

 

 

25.000 

 

 

234.000 

- Υφιστάμενες μ/α 

 

- υφιστάμενο 

 Ταχυδιυλιστήριο 

   (σε λειτουργία) 

Αρκοί Πλησίον 

κεντρικής 

προβλήτας 

1μον. 1Χ50κυβ.μ. 1.000 1.000 3.000 1.000 6.000 Υφιστάμενη μ/α 

σε λειτουργία 

   ΣΥΝΟΛΟ 26.000 61.000 127.000 26.000 240.000  

 

Οι ανωτέρω ποσότητες ανά τρίμηνο και έτος μπορεί να αυξάνουν κατά 15% ή να μειώνονται 

κατά 20%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α). 

Από τις ανωτέρω ποσότητες για τη νήσο Πάτμο, τουλάχιστον το 20% θα πρέπει να παράγεται 

ετησίως από τις υφιστάμενες μ/α. Σε κάθε περίπτωση οι υφιστάμενες μ/α θα πρέπει να είναι 

σε άριστη κατάσταση για άμεση λειτουργία, ολόκληρη τη συμβατικκή περίοδο. 

2. Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των 

μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστηρίου θα βαρύνει το Δήμο Πάτμου. Η δαπάνη 

προμήθειας του πόσιμου νερού κατά τον χρόνο παράτασης της σύμβασης (μετά την πρώτη 

πενταετία) θα βαρύνει τον Δήμο Πάτμου. 

3. Οι ημερήσιες ελάχιστες ποσότητες παραδιδόμενου νερού προκύπτουν από τη διαίρεση των 

αντιστοίχων τριμηνιαίων ελαχίστων ποσοτήτων με τις ημέρες του αντίστοιχου  τριμήνου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερησίως την ποσότητα που παραγγέλλει εγγράφως ο 

αντίστοιχος Δήμος εντός των ορίων της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας. Για την υπέρβαση 

του ορίου αυτού απαιτείται έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., προκειμένου να καλυφθεί η 

σχετική δαπάνη. 

4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει υπογράψει ανάλογη 

προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Πάτμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου (σχέδιο της οποίας   

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση προμήθειας νερού (σχέδιο της οποίας 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με τη Γενική 
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Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης 

έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

7. Οπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται δεξαμενές του Δήμου Πάτμου εννοούνται οι 

παρακάτω δεξαμενές με τις αναφερόμενες σ΄ αυτές τοποθεσίες και χωρητικότητες. 

 

   ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΜΟΣ (για τις μ/α) ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

ΠΑΤΜΟΣ (για το 

ταχυδ/στηριο) 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

 

4.000 κυβ.μ. 

ΑΡΚΟΙ ΛΙΜΑΝΙ 700 κυβ.μ. 

 

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                                                                           ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                    
 
 

                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου που βρίσκεται στο οικόπεδο 

«Συνοδινό» για την παραγωγή πόσιμου νερού. 

2. Το νερό θα παραδίδεται στς δεξαμενές του Δήμου Πάτμου της παραγράφου 7 του 

Κεφαλαίου Γ, με μέσα και δαπάνες του αναδόχου. Το δίκτυο από τις μ/α μέχρι τις 

δεξαμενές θα κατασκευαστεί στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται με ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου. Το σημείο παράδοσης θα βρίσκεται αμέσως προ των δεξαμενών 

του Δήμου. Εκεί θα τοποθετηθούν οι μετρητές και η παροχή δειγματοληψίας. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να φροντίζει ώστε οι δεξαμενές νερού του Δήμου να διατηρούνται κατά 

πάντα χρόνο όσο είναι πρακτικά δυνατόν, πλήρεις. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει δίδυμο σύστημα άντλησης του νερού από τη 

θάλασσα, και δίδυμο σύστημα προώθησης του πόσιμου νερού στις δεξαμενές του Δήμου, 

με εξαίρεση των περιπτώσεων μεταφοράς νερού με καταθλιπτικό αγωγό. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως σε περίπτωση βλάβης των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου ή 

οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας να παραδίδει κατάλληλο νερό με οποιοδήποτε τρόπο, 

που ο ίδιος θεωρεί πρόσφορο. Στην περίπτωση αυτή η παράδοση δεν πρέπει να γίνεται 

πέραν των 48 ωρών. Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής 

Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο.  

         Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον «Ανάδοχο». 

Για την κάλυψη των αναγκών των 48 ωρών ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί τις 

δεξαμενές νερού του Δήμου  πλήρεις. 

        Οι δεξαμενές αυτές με ευθύνη του Δήμου πρέπει να συμμορφούνται πλήρως προς τις 

διεθνείς προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς για δεξαμενές ποσίμου νερού.          

5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν την υφιστάμενη 

σήμερα κατάσταση, όσο και τις διατιθέμενες εγκαταστάσεις παραλαβής νερού του Δήμου 

Πάτμου. Καμία απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των υστέρων ο ανάδοχος  εξ  αιτίας 

της κατάστασης που επικρατεί στις θέσεις παραλαβής και παράδοσης του πόσιμου νερού, 

παραμένοντας μοναδικός υπεύθυνος για την κανονική υδροδότηση. Σε σοβαρές 

περιπτώσεις μη κανονικής υδροδότησης του Δήμου Πάτμου θα θεωρείται ότι δεν 

εκτελείται εν μέρει ή εν όλω η σύμβαση με επιπτώσεις στη κατάπτωση των εγγυήσεων.  

6. Το νερό που θα παραδίδεται στο Δήμο Πάτμου θα είναι κατάλληλο για πόση, με ευθύνη 

του αναδόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/2001) 

Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 

98/83/Ε.Κ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3
ης

 Νοεμβρίου 1998 και 

της αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ38295/2007 (ΦΕΚ630/Β/2002) Κοινή Υπουργική απόφαση 

διορθώσεις σφαλμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ986/Β/2007 ή την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Στο σημείο παράδοσης του νερού μπορεί να γίνεται δειγματοληψία, από 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, που θα παραλαμβάνει  το νερό και θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας,  το οποίο ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος να 

υπογράψει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού κάθε μήνα. Σε κάθε 

περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή ο Δήμος Πάτμου μπορούν να λαμβάνουν δείγματα νερού 

οποτεδήποτε. Τα δείγματα νερού θα λαμβάνεται από το σημείο στο οποίο το νερό 

παραδίδεται από τον ανάδοχο στις δεξαμενές του Δήμου. Η δειγματοληψία από την 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή τον Δήμο Πάτμου μπορεί να γίνεται χωρίς  προηγούμενη ειδοποίηση του 

αναδόχου. Σε περίπτωση που η δειγματοληψία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή του Δήμου Πάτμου 

δείχνουν ότι η ποιότητα νερού δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω ποιοτικές 
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προδιαγραφές, θα καλείται ο ανάδοχος 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 τον ανάδοχο και την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

ή τον Δήμο.  

Η  πρόσκληση του αναδόχου για την κοινή δειγματοληψία μπορεί να γίνεται το αργότερο 

μια ώρα προ της δειγματοληψίας. 

7. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική και μικροβιολογική 

άποψη αλλά αποκλίνει σε παραμέτρους που δεν θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη δημόσια 

υγεία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας  αμοιβής και θα θεωρείται ότι αυτή η ποσότητα 

νερού δεν παραδόθηκε. Στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με την 

αξία νερού μιας ημέρας του 3
ου

 τριμήνου.  

Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο και για δεύτερη φορά εντός του ιδίου 

ημερολογιακού έτους, επιπλέον θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινή ίση προς την αξία 

του νερού μιας εβδομάδας του 3
ου

 τριμήνου. Σε περίπτωση τρίτης διαπίστωσης 

ακατάλληλου νερού εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους η ποινή θα είναι ίση με την αξία 

νερού ενός μηνός του 3
ου

 τριμήνου Στις περιπτώσεις αυτές ο «Ανάδοχος» οφείλει να 

παραδίδει κατάλληλο νερό με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο εντός 24 

ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της ακαταλληλότητας του νερού. Σε αντίθετη 

περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί 

νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη προμήθειας  και 

παράδοσης θα βαρύνει τον «Ανάδοχο».  

Σε περίπτωση τρίτης διαπίστωσης η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα έχει την δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτο 

τον ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που τεθεί θέμα επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται 

να επιβάλει  και διοικητικές κυρώσεις πέραν των οικονομικών κυρώσεων. 

8. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει λεπτομερή περιγραφή και τεχνική μελέτη 

όλων των υποδομών που θα εγκαταστήσει ή θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή και 

μεταφορά του πόσιμου νερού μέχρι τις δεξαμενές του Δήμου Πάτμου.  

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες να 

κατασκευάσει τα απαραίτητα συνοδά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία των μ/α 

και της παράδοσης του πόσιμου νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές του Δήμου Πάτμου. 

10.   Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει υδρομετρητές σε κατάλληλα σημεία του 

δικτύου μεταφοράς του πόσιμου νερού από τις μ/α στις δεξαμενές του Δήμου Πάτμου και 

οι οποίοι θα αποτελούν το βασικό εργαλείο μέτρησης του προς παράδοση – παραλαβή 

πόσιμου νερού. 

11. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης όλων των αδειών χωροθέτησης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των μ/α και του ταχυδιϋλιστηρίου. Ητοι:  

 α) Αδεια μηχανολογικής εγκατάστασης μετά  των αντίστοιχων Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  

β) Αδειοδοτήσεις συνοδών έργων 

1. Αδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίηση υδατικών πόρων 

2. Αδεια χρήσης υδάτων για ύδρευση. 

         γ) Εξασφάλιση χωροθέτησης έργου συνοδευτικής υποδομής σε χώρο που πιθανόν να   

              είναι:   

1. Natura / προστατευόμενη περιοχή 

2. Εντός ζώνης αιγιαλού/παραλίας 

(Με πράξη παραχώρησης χρήσης) 

     δ) Λοιπές αδειοδοτήσεις-βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας της μ/α              

(Υ/Δ αναδόχου,βεβαίωση καταλληλότητας ύδατος,πυρασφάλεια εγκαταστάσεων κλπ).   
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  Όλες οι άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του Δήμου Πάτμου, ο οποίος οφείλει να 

υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.     

12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

των 5 ετών ή του χρόνου το πολύ 10 ετών σε περίπτωση παράτασης, να παραδώσει σε 

άριστη λειτουργική κατάσταση και χωρίς καμμια αποζημίωση στο Δήμο Πάτμου τις  μ/α 

και το ταχυδιυλιστήριο καθώς και όλο το συνοδό εξοπλισμό και έργα που έχει εκτελέσει. 

Για την κατάσταση αυτή θα γνωμοδοτήσει Επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το διάστημα του 4
ου

 και 5
ου

 συμβατικού έτους να εκπαιδεύσει 

τουλάχιστον 2 υπαλλήλους, που γι΄ αυτό το σκοπό θα διαθέσει ο Δήμος, προκειμένου να 

συνεχιστεί από τον τελευταίο η απρόσκοπτη λειτουργία των μ/α μετά τη λήξη της 

σύμβασης. 

14. Ο Ανάδοχος δύναται μετά την έναρξη λειτουργίας των μ/α από τον ίδιο να εγκαταστήσει 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ.11 του 

άρθρου 2 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α). Από την έναρξη της πλήρους κάλυψης των 

απαιτήσεων των μ/α σε ηλεκτρική ενέργεια η τιμή προμήθειας του πόσιμου νερού θα 

αυξάνει κατά 10% πλέον ΦΠΑ (Δηλαδή τιμή προσφοράς Χ 1,10 + ΦΠΑ). Στην περίπτωση 

μερικής κάλυψης των απαιτήσεων των μ/α σε ηλεκτρική ενέργεια η αύξηση της τιμής 

προμήθειας του πόσιμου νερού θα είναι ανάλογη. Η διαπίστωση της πλήρους ή μερικής 

κάλυψης από τους Α.Π.Ε. θα γίνεται από το Ενεργειακό Ισοζύγιο που θα εκδίδει η ΔΕΗ Α.Ε. 

Το Ενεργειακό Ισοζύγιο θα καταρτίζεται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που 

θα μετράται στην ηλεκτρική παροχή κάθε μ/α (συμπεριλαμβανομένης και της 

κατανάλωσης για λειτουργία των αντλιών λήψης θαλασσινού νερού, απόληψης 

αλμολοίπου και προώθησης πόσιμου νερού από τις μ/α μέχρι την πλησιέστερη δεξαμενή 

του Δήμου) και της πώλησης από τον Ανάδοχο στη ΔΕΗ ΑΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από Α.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση (πλήρους ή μερικής κάλυψης) θα μειώνεται η 

αντίστοιχη δαπάνη που θα καταβάλλει ο αντίστοιχος Δήμος στη ΔΕΗ ΑΕ για κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτείται για την λειτουργία των μ/α με ανάλογη επιβάρυνση 

του Αναδόχου.  

Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. καμία ευθύνη δεν έχει για την εγκατάσταση και λειτουργία των Α.Π.Ε., για τις 

οποίες ο Ανάδοχος θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της παράτασης (5+5 χρόνια) όλες οι 

εγκαταστάσεις των Α.Π.Ε. θα μεταβιβάζονται χωρίς κανένα τίμημα στον Δήμο Πάτμου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται το διάστημα του 4
ου

 και 5
ου

 συμβατικού έτους να εκπαιδεύσει 

τουλάχιστον 2 υπαλλήλους, που γι΄ αυτό το σκοπό θα διαθέσει ο Δήμος, προκειμένου να 

συνεχιστεί από τον τελευταίο η απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Π.Ε. μετά τη λήξη της 

σύμβασης. 

15. Ο Ανάδοχος οφείλει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να εκδόσει 

στο όνομα του Δήμου Πάτμου όλες τις απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 

των υφιστάμενων μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου, να εκτελέσει τα απαραίτητα συνοδά 

έργα και επίσης να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τις μ/α και το ταχυδιυλιστήριο.Μετά 

από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, ο ανωτέρω χρόνος με απόφαση της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να μετατίθεται, χωρίς καμμία 

οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου. 

16. Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα 

βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση μείωσης 

του νόμιμου Φ.Π.Α. από τον σημερινό ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την 

αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΡΟΥ  
1. Η παραλαβή/επιμέτρηση των ποσοτήτων νερού που θα παραδίδονται στο Δήμο Πάτμου, 

θα γίνεται μηνιαίως από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση  
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της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από πρόταση του Δήμου 

Πάτμου. Η ανωτέρω επιτροπή θα συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής (ποσοτικής 

και ποιοτικής), τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της  και  από τον εκπρόσωπο του 

αναδόχου.    

2. Για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει  

τους αναγαίους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές (παροχόμετρα) με δικές του δαπάνες. Τα 

υδρόμετρα θα περικλείονται σε μεταλλικά, σταθερά κιβώτια, τα οποία θα είναι 

κλειδωμένα το καθένα με τρία διαφορετικά λουκέτα υψηλής ασφάλειας. Τα κλειδιά του 

πρώτου λουκέτου θα έχει ο Δήμος Πάτμου, του δευτέρου θα έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του 

τρίτου ο ανάδοχος προμηθευτής. Οι μετρήσεις θα πρέπει να μπορούν να γίνονται και 

χωρίς να χρειάζεται άνοιγμα των κιβωτίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν για τον σκοπό 

αυτό ένα διαφανές τμήμα. Στο σημείο παράδοσης του νερού στις δεξαμενές του Δήμου 

και πριν τα υδρόμετρα, 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 

οποιουδήποτε υδρομετρητή, αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα από τον Ανάδοχο. 

3. Στα κιβώτια ασφαλείας θα είναι εγκατεστημένο, 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 Πάτμου και τον Ανάδοχο, για τον έλεγχο των 

ποσοτήτων νερού. 

ΑΡΘΡΟ 3  - ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα.     

2. Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος  υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τα παρακάτω: 

•••• Πρωτόκολλα παραλαβής του άρθρου 2 της παρούσας, στα οποία θα  αναφέρεται η 

ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών χωριστά (συμβατικού και 

ηλεκτρονικού) καθώς η ώρα και οι ενδείξεις αφετηρίας και πέρατος της προμήθειας 

νερού για κάθε ημέρα. Σε περίπτωση διαφορετικών ενδείξεων μεταξύ των δύο 

υδρομετρητών θα υπερισχύουν οι ενδείξεις του ηλεκτρονικού. 

•••• Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα 

κάθε φορά Κώδικα Φορολογικών στοιχείων. 

•••• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

•••• Λογαριασμό Τραπέζης με δικαιούχο τον Ανάδοχο, προκειμένου να είναι δυνατή η 

ηλεκτρονική εξόφληση των οφειλών. 

•••• Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  - ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την οποία ο ανάδοχος  για οποιονδήποτε λόγο δεν 

παραδίδει  εντός των ορίων της υποχρεωτικής δυναμικότητας των μ/α, τις απαιτούμενες 

από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ποσότητες νερού, τότε η εν 

λόγω υπηρεσία δικαιούται να προμηθευτεί με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της 

τρόπο τις  υπολειπόμενες ποσότητες  από άλλο προμηθευτή σε βάρος του αναδόχου.   

Μετά από αίτημα του Δήμου Πάτμου μπορεί μέρος της τριμηνιαίας ποσότητας νερού να 

παραδίδεται στο επόμενο τρίμηνο ή και αντιστρόφως, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι 

μέσα στα όρια της υποχρεωτικής δυναμικότητας των μ/α και εντός του ιδίου έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η διάρκεια της Σύμβασης, ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης του 

έργου – παράδοσης του πόσιμου νερού στις δεξαμενές του Δήμου Πάτμου.Ο Δήμος 

Πάτμου έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την σύναψη νέας σύμβασης το πολύ μέχρι 5 έτη, 
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με τους ίδιους όρους και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχτεί την υπογραφή της νέας 

σύμβασης. 

 

Τυχόν διαφορές θα επιλύονται στα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, έδρας της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π. για τα πρώτα πέντε (5) έτη και σε περίπτωση παράταση στα 

δικαστήρια της Ρόδου, που υπάγεται δικαστικά ο Δήμος Πάτμου.  

 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                                                                               ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ        
 
 
                                                          

                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' -  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α΄  "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ............................................................................................. 
Κατάστημα .................................................................................................................................. 
(Δ/νση: οδός- αριθμός, Τ.Κ., FAX)                                          ........................................ 

                                                                                                     (Ημερομηνία έκδοσης) 

                                                                                                     ΕΥΡΩ………………………………. 
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 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ..............................  ΕΥΡΩ ………………………..………… 

Έχουμε την τιμή να σας  γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ………………………………………………….. υπέρ:  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:.................... οδός ………………………….. αριθμός …. Τ.Κ. ……… 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας…………………………… οδός……………………… 

αριθμός ………………. Τ.Κ. ……………….. 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) …………………………… οδός …………………………………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) …………………………… οδός …………………………….………αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) …………………………… οδός ……………………………..………αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή 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,  

για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αρ.πρ.4122.72-10/ ………/……… 

απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την « 
Λειτουργία-συντήρηση των υφιστάμενων μ/α και του ταχυδιυλιστήριου του Δ.Πάτμου». 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας 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  τρείς (3)  ημέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

τέλος χαρτοσήμου. 

• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία ληξης της. 

• Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………… (30 ημέρες από τη λήξη χρόνου ισχύος προσφοράς) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                                                                                                                Με τιμή 

                                                                               (Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος) 

 

                                                                    (Όνομα νομίμου εκπροσώπου) 
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Β΄  "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" 

 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ............................................................................................. 
Κατάστημα .................................................................................................................................. 
(Δ/νση: οδός- αριθμός, Τ.Κ., FAX)                                          ........................................ 

                                                                                                     (Ημερομηνία έκδοσης) 

                                                                                                       

                                                                                                        ΕΥΡΩ………………………………. 
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 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ..............................  ΕΥΡΩ …………………………. 
 

Έχουμε την τιμή να σας  γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………………………………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ:  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:.................... οδός ………………………….. αριθμός …. Τ.Κ. ……… 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας…………………………… οδός……………………… αριθμός 

………………. Τ.Κ. ……………….. 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) …………………………… οδός …………………………………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) …………………………… οδός …………………………….………αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) …………………………… οδός ……………………………..………αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή 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,  

 

για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης με αριθμό...........«Λειτουργία-συντήρηση των 

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου Πάτμου», που αφορά την 

με αρ.πρωτ.4122.72-10/………/……… Διακήρυξή σας και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής 

συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας, ήτοι ποσό …………………., σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 4122.72-10/…../…-….-

2015 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής «’Εγκριση αποτελέσματος Ανοιχτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Λειτουργία-συντήρηση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης 

και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου Πάτμου». 

• 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  τρείς 

(3)  ημέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος 

χαρτοσήμου. 

• Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο  και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                                                                                        Με τιμή 

                                                                               (Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος) 

 

                                                                               (Όνομα νομίμου εκπροσώπου) 
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Ανήκει στην αριθ. πρωτ. 4122.72-10/2857/2015 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       Β΄ -  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

«Λειτουργία-συντήρηση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και 

του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου Πάτμου» 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ.           /2016 

 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Συμβατική Αξία ……………… ΕΥΡΩ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

15PROC003280406 2015-11-10

ΑΔΑ: Ω9ΔΓ4653ΠΩ-Μ3Π



 

\\SERVER\Data\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2015\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

ΠΑΤΜΟΥ\DienergDiagonPromNerApoMAPatmuArk.doc 

46 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ  ………………/2016 

Στη Μυτιλήνη σήμερα ………………………………   2016   ημέρα ………….και ώρα ………     στα γραφεία 

της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μ. Ασίας 

2) οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι 

 

Αφενός 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής, η οποία αποκαλείται στο εξής «Υπηρεσία»  

 

Και αφετέρου 

 

Η ……………….. με την επωνυμία ………………………………….....................… , που εδρεύει 

…………………….   οδός ……………………………………………………… έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 

…………………………… , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.  …………………… , και εκπροσωπείται νόμιμα από τ…..ν 

…………………………………………………. του  …………………….   με Α.Δ.Τ. …………………………….  σύμφωνα 

με το υπ’ αριθμ.  …………/………………..   2015    Πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου, η 

οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος». 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

τα παρακάτω που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

 

 

1. Την αριθ. πρωτ. 4122.72-10/2857/9-11-2015 απόφαση – διακήρυξη του Υπουργείου ναυτιλίας 

& Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοιχτού – δημόσιου – μειοδοτικού διαγωνισμού για την λειτουργία-συντήρηση 

των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου Πάτμου, για 

πέντε (5) χρόνια.  

2. Την αριθ. πρωτ. 4122.72-10/        /2016 απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στ….ν …………………………………… 

3. Την από ……. 2015 υποβληθείσα προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. 

4.  Την Πράξη ………2016 του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία διαβιβάστηκε στη 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το αρ.πρ……./…… έγγραφό του (Α.Π. 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.: ……./…….), σύμφωνα με την οποία αποφαίνεται ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή της 

σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για ………………………………, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό αυτής».  

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Αντικείμενο είναι η επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη λειτουργία-συντήρηση των  

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης (μ/α) (νήσοι Πάτμος και Αρκοί) και την λειτουργία-

συντήρηση του ταχυδιυλιστηρίου στη νήσο Πάτμο για την παραγωγή πόσιμου νερού, για πέντε 

(5) χρόνια με δυνατότητα παράτασης το πολύ για πέντε (5) επιπλέον χρόνια. Οι μ/α του Δήμου 

Πάτμου θα εγκατασταθούν με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου  σε οικόπεδα που θα 

παραχωρήσει προς το σκοπό αυτό ο Δήμος Πάτμου στον Ανάδοχο. Τα οικόπεδα εγκατάστασης 

των μ/α, η δυναμικότητά τους και η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα την οποία θα προμηθεύεται η 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από τις μ/α και από το ταχυδιυλιστήριο για 
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καθένα από τα πέντε (5) έτη της σύμβασης θα είναι 240.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού 

ετησίως τα οποία έχουν και αναλύονται ως εξής:  

             

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΝΗΣΙΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΑΡΙΘ- 
ΜΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ- 
ΤΗΣ Μ/Α 

             ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
                    ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  Μ/Α     1
Ο
     2

Ο
      3

Ο
      4

Ο
    

Πάτμος Συνοδινού  

(για τις μ/α) 

 

Λιμνοδεξαμενή 

(για το ταχυδ.) 

2μον. 2Χ600 κυβ.μ. 

 

 

1 ταχυδιυ- 

λιστήριο 

 

 

25.000 

 

 

60.000 

 

 

124.000 

 

 

25.000 

 

 

234.000 

- Υφιστάμενες μ/α 

 

- υφιστάμενο 

 Ταχυδιυλιστήριο 

   (σε λειτουργία) 

Αρκοί Πλησίον 

κεντρικής 

προβλήτας 

1μον. 1Χ50κυβ.μ. 1.000 1.000 3.000 1.000 6.000 Υφιστάμενη μ/α 

σε λειτουργία 

   ΣΥΝΟΛΟ 26.000 61.000 127.000 26.000 240.000  

 

Οι ανωτέρω ποσότητες ανά τρίμηνο και έτος μπορεί να αυξάνουν κατά 15% ή να μειώνονται 

κατά 20%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α). 

Από τις ανωτέρω ποσότητες για τη νήσο Πάτμο, τουλάχιστον το 20% θα πρέπει να παράγεται 

ετησίως από τις υφιστάμενες μ/α. Σε κάθε περίπτωση οι υφιστάμενες μ/α θα πρέπει να είναι σε 

άριστη κατάσταση για άμεση λειτουργία ολόκληρη τη συμβατική περίοδο. 

2. Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των 

μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστηρίου θα βαρύνει το Δήμο Πάτμου. Η δαπάνη 

προμήθειας του πόσιμου νερού κατά τον χρόνο παράτασης της σύμβασης (μετά την πρώτη 

πενταετία) θα βαρύνει τον Δήμο Πάτμου. 

3. Οι ημερήσιες ελάχιστες ποσότητες παραδιδόμενου νερού προκύπτουν από τη διαίρεση των 

αντιστοίχων τριμηνιαίων ελαχίστων ποσοτήτων με τις ημέρες του αντίστοιχου  τριμήνου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερησίως την ποσότητα που παραγγέλλει εγγράφως ο 

αντίστοιχος Δήμος εντός των ορίων της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας. Για την υπέρβαση του 

ορίου αυτού απαιτείται έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., προκειμένου να καλυφθεί η σχετική 

δαπάνη. 

4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει υπογράψει ανάλογη 

προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Πάτμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου (σχέδιο της οποίας   

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση προμήθειας νερού (σχέδιο της οποίας 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης 

έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
7. Οπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται δεξαμενές του Δήμου Πάτμου εννοούνται οι 

παρακάτω δεξαμενές με τις αναφερόμενες σ΄ αυτές τοποθεσίες και χωρητικότητες. 
 

   ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΜΟΣ (για τις μ/α) ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

ΠΑΤΜΟΣ (για το 

ταχυδ/στηριο) 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

 

4.000 κυβ.μ. 

ΑΡΚΟΙ ΛΙΜΑΝΙ 700 κυβ.μ. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης, ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης του έργου – 

παράδοσης του πόσιμου νερού στη δεξαμενή του Δήμου Πάτμου. Ο Δήμος Πάτμου έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει την σύναψη νέας σύμβασης το πολύ μέχρι 5 έτη, με τους ίδιους όρους και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχτεί την υπογραφή της νέας σύμβασης. Η ημερομηνία έναρξης του 

έργου-παράδοσης του πόσιμου νερού θα διαπιστώνεται με πράξη του αρμόδιου οργάνου της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων 

παράδοσης και παραλαβής νερού των πρώτων τριών (3) ημερών (δοκιμαστικών).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για την απρόσκοπτη 

λειτουργία των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου που βρίσκεται στο οικόπεδο «Συνοδινό» για την 

παραγωγή πόσιμου νερού. 

2. Το νερό θα παραδίδεται στς δεξαμενές του Δήμου Πάτμου της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Γ, με 

μέσα και δαπάνες του αναδόχου. Το δίκτυο από τις μ/α μέχρι τις δεξαμενές θα κατασκευαστεί στις 

περιπτώσεις που αυτό απαιτείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Το σημείο παράδοσης θα 

βρίσκεται αμέσως προ των δεξαμενών του Δήμου. Εκεί θα τοποθετηθούν οι μετρητές και η 

παροχή δειγματοληψίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε οι δεξαμενές νερού του 

Δήμου να διατηρούνται κατά πάντα χρόνο όσο είναι πρακτικά δυνατόν, πλήρεις. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει δίδυμο σύστημα άντλησης του νερού από τη θάλασσα, και 

δίδυμο σύστημα προώθησης του πόσιμου νερού στις δεξαμενές του Δήμου, με εξαίρεση των 

περιπτώσεων μεταφοράς νερού με καταθλιπτικό αγωγό. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως σε περίπτωση βλάβης των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου ή 

οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας να παραδίδει κατάλληλο νερό με οποιοδήποτε τρόπο, που ο ίδιος 

θεωρεί πρόσφορο. Στην περίπτωση αυτή η παράδοση δεν πρέπει να γίνεται πέραν των 48 ωρών. 

Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να 

προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο.  

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον «Ανάδοχο». Για την 

κάλυψη των αναγκών των 48 ωρών ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί τις δεξαμενές νερού του 

Δήμου  πλήρεις. 

Οι δεξαμενές αυτές με ευθύνη του Δήμου πρέπει να συμμορφούνται πλήρως προς τις διεθνείς 

προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς για δεξαμενές ποσίμου νερού.          

5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν την υφιστάμενη σήμερα 

κατάσταση, όσο και τις διατιθέμενες εγκαταστάσεις παραλαβής νερού του Δήμου Πάτμου. Καμία 

απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των υστέρων ο ανάδοχος  εξ  αιτίας της κατάστασης που 

επικρατεί στις θέσεις παραλαβής και παράδοσης του πόσιμου νερού, παραμένοντας μοναδικός 

υπεύθυνος για την κανονική υδροδότηση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μη κανονικής υδροδότησης του 

Δήμου Πάτμου θα θεωρείται ότι δεν εκτελείται εν μέρει ή εν όλω η σύμβαση με επιπτώσεις στη 

κατάπτωση των εγγυήσεων.  

6. Το νερό που θα παραδίδεται στο Δήμο Πάτμου θα είναι κατάλληλο για πόση, με ευθύνη του 

αναδόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και ειδικότερα την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/2001) Κοινή Υπουργική 

απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 98/83/Ε.Κ Οδηγία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3
ης

 Νοεμβρίου 1998 και της αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/ΓΠ 

οικ38295/2007 (ΦΕΚ630/Β/2002) Κοινή Υπουργική απόφαση διορθώσεις σφαλμάτων, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ986/Β/2007 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Στο σημείο παράδοσης του νερού μπορεί να γίνεται δειγματοληψία, από εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο πρόσωπο, που θα παραλαμβάνει  το νερό και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας,  

το οποίο ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος να υπογράψει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού 
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κάθε μήνα. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή ο Δήμος Πάτμου μπορούν να λαμβάνουν δείγματα 

νερού οποτεδήποτε. Τα δείγματα νερού θα λαμβάνεται από το σημείο στο οποίο το νερό 

παραδίδεται από τον ανάδοχο στις δεξαμενές του Δήμου. Η δειγματοληψία από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή 

τον Δήμο Πάτμου μπορεί να γίνεται χωρίς  προηγούμενη ειδοποίηση του αναδόχου. Σε περίπτωση 

που η δειγματοληψία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή του Δήμου Πάτμου δείχνουν ότι η ποιότητα νερού δεν 

ανταποκρίνεται στις πιο πάνω ποιοτικές προδιαγραφές, θα καλείται ο ανάδοχος 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 τον 

ανάδοχο και την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή τον Δήμο.  

Η  πρόσκληση του αναδόχου για την κοινή δειγματοληψία μπορεί να γίνεται το αργότερο μια ώρα 

προ της δειγματοληψίας. 

7. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική και μικροβιολογική άποψη 

αλλά αποκλίνει σε παραμέτρους που δεν θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ο ανάδοχος 

δεν δικαιούται καμίας  αμοιβής και θα θεωρείται ότι αυτή η ποσότητα νερού δεν παραδόθηκε. 

Στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με την αξία νερού μιας ημέρας του 3
ου

 

τριμήνου.  

Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο και για δεύτερη φορά εντός του ιδίου 

ημερολογιακού έτους, επιπλέον θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινή ίση προς την αξία του νερού 

μιας εβδομάδας του 3
ου

 τριμήνου. Σε περίπτωση τρίτης διαπίστωσης ακατάλληλου νερού εντός 

του ιδίου ημερολογιακού έτους η ποινή θα είναι ίση με την αξία νερού ενός μηνός του 3
ου

 

τριμήνου Στις περιπτώσεις αυτές ο «Ανάδοχος» οφείλει να παραδίδει κατάλληλο νερό με 

οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της 

ακαταλληλότητας του νερού. Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής 

Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση αυτή η 

δαπάνη προμήθειας  και παράδοσης θα βαρύνει τον «Ανάδοχο».  

Σε περίπτωση τρίτης διαπίστωσης η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα έχει την δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που τεθεί θέμα επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται να 

επιβάλει  και διοικητικές κυρώσεις πέραν των οικονομικών κυρώσεων. 

8. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει λεπτομερή περιγραφή και τεχνική μελέτη όλων των 

υποδομών που θα εγκαταστήσει ή θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή και μεταφορά του 

πόσιμου νερού μέχρι τις δεξαμενές του Δήμου Πάτμου. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες να κατασκευάσει τα 

απαραίτητα συνοδά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία των μ/α και της παράδοσης του 

πόσιμου νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές του Δήμου Πάτμου. 

10. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει υδρομετρητές σε κατάλληλα σημεία του δικτύου 

μεταφοράς του πόσιμου νερού από τις μ/α στις δεξαμενές του Δήμου Πάτμου και οι οποίοι θα 

αποτελούν το βασικό εργαλείο μέτρησης του προς παράδοση – παραλαβή πόσιμου νερού. 

11. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης όλων των αδειών χωροθέτησης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των μ/α και του ταχυδιϋλιστηρίου. Ητοι:  

α) Αδεια μηχανολογικής εγκατάστασης μετά  των αντίστοιχων Πρότυπων Περιβαλλοντικών    

Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

β) Αδειοδοτήσεις συνοδών έργων 

• Αδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίηση υδατικών πόρων 

• Αδεια χρήσης υδάτων για ύδρευση. 

γ) Εξασφάλιση χωροθέτησης έργου συνοδευτικής υποδομής σε χώρο που πιθανόν να είναι:   

• Natura / προστατευόμενη περιοχή 

• Εντός ζώνης αιγιαλού/παραλίας 

         (Με πράξη παραχώρησης χρήσης) 

δ) Λοιπές αδειοδοτήσεις – βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας της μ/α              

(Υ/Δ αναδόχου,βεβαίωση καταλληλότητας ύδατος,πυρασφάλεια εγκαταστάσεων κλπ).   
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Όλες οι άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του Δήμου Πάτμου, ο οποίος οφείλει να υπογράψει όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα.     

12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου των 5 

ετών ή του χρόνου το πολύ 10 ετών σε περίπτωση παράτασης, να παραδώσει σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση και χωρίς καμμια αποζημίωση στο Δήμο Πάτμου τις  μ/α και το 

ταχυδιυλιστήριο καθώς και όλο το συνοδό εξοπλισμό και έργα που έχει εκτελέσει. Για την 

κατάσταση αυτή θα γνωμοδοτήσει Επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το διάστημα του 4
ου

 και 5
ου

 συμβατικού έτους να εκπαιδεύσει 

τουλάχιστον 2 υπαλλήλους, που γι΄ αυτό το σκοπό θα διαθέσει ο Δήμος, προκειμένου να 

συνεχιστεί από τον τελευταίο η απρόσκοπτη λειτουργία των μ/α μετά τη λήξη της σύμβασης. 

14. Ο Ανάδοχος δύναται μετά την έναρξη λειτουργίας των μ/α από τον ίδιο να εγκαταστήσει 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ.11 του άρθρου 2 

του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α). Από την έναρξη της πλήρους κάλυψης των απαιτήσεων των μ/α σε 

ηλεκτρική ενέργεια η τιμή προμήθειας του πόσιμου νερού θα αυξάνει κατά 10% πλέον ΦΠΑ 

(Δηλαδή τιμή προσφοράς Χ 1,10 + ΦΠΑ). Στην περίπτωση μερικής κάλυψης των απαιτήσεων των 

μ/α σε ηλεκτρική ενέργεια η αύξηση της τιμής προμήθειας του πόσιμου νερού θα είναι ανάλογη. 

Η διαπίστωση της πλήρους ή μερικής κάλυψης από τους Α.Π.Ε. θα γίνεται από το Ενεργειακό 

Ισοζύγιο που θα εκδίδει η ΔΕΗ Α.Ε. Το Ενεργειακό Ισοζύγιο θα καταρτίζεται από την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας που θα μετράται στην ηλεκτρική παροχή κάθε μ/α (συμπεριλαμβανομένης 

και της κατανάλωσης για λειτουργία των αντλιών λήψης θαλασσινού νερού, απόληψης 

αλμολοίπου και προώθησης πόσιμου νερού από τις μ/α μέχρι την πλησιέστερη δεξαμενή του 

Δήμου) και της πώλησης από τον Ανάδοχο στη ΔΕΗ ΑΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από Α.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση (πλήρους ή μερικής κάλυψης) θα μειώνεται η αντίστοιχη δαπάνη 

που θα καταβάλλει ο αντίστοιχος Δήμος στη ΔΕΗ ΑΕ για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που 

απαιτείται για την λειτουργία των μ/α με ανάλογη επιβάρυνση του Αναδόχου.  

Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. καμία ευθύνη δεν έχει για την εγκατάσταση και λειτουργία των Α.Π.Ε., για τις οποίες 

ο Ανάδοχος θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της παράτασης (5+5 χρόνια) όλες οι εγκαταστάσεις των 

Α.Π.Ε. θα μεταβιβάζονται χωρίς κανένα τίμημα στον Δήμο Πάτμου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται το διάστημα του 4
ου

 και 5
ου

 συμβατικού έτους να εκπαιδεύσει 

τουλάχιστον 2 υπαλλήλους, που γι΄ αυτό το σκοπό θα διαθέσει ο Δήμος, προκειμένου να 

συνεχιστεί από τον τελευταίο η απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Π.Ε. μετά τη λήξη της σύμβασης. 

15. Ο Ανάδοχος οφείλει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να εκδόσει στο 

όνομα του Δήμου Πάτμου όλες τις απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των 

υφιστάμενων μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου, να εκτελέσει τα απαραίτητα συνοδά έργα και επίσης 

να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τις μ/α και το ταχυδιυλιστήριο.Μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του Αναδόχου, ο ανωτέρω χρόνος με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να μετατίθεται, χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου. 

16. Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα βαρύνει 

τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση μείωσης του νόμιμου 

Φ.Π.Α. από τον σημερινό ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΡΟΥ  
1. Η παραλαβή/επιμέτρηση των ποσοτήτων νερού που θα παραδίδονται στο Δήμο Πάτμου, θα 

γίνεται μηνιαίως από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από πρόταση του Δήμου Πάτμου. Η 
ανωτέρω επιτροπή θα συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής (ποσοτικής και ποιοτικής), τα 
οποία υπογράφονται από τα μέλη της  και  από τον εκπρόσωπο του αναδόχου.    

2. Για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει  τους 
αναγαίους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές (παροχόμετρα) με δικές του δαπάνες. Τα υδρόμετρα θα 
περικλείονται σε μεταλλικά, σταθερά κιβώτια, τα οποία θα είναι κλειδωμένα το καθένα με τρία 
διαφορετικά λουκέτα υψηλής ασφάλειας. Τα κλειδιά του πρώτου λουκέτου θα έχει ο Δήμος 
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Πάτμου, του δευτέρου θα έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του τρίτου ο ανάδοχος προμηθευτής. Οι μετρήσεις 
θα πρέπει να μπορούν να γίνονται και χωρίς να χρειάζεται άνοιγμα των κιβωτίων, τα οποία θα 
πρέπει να έχουν για τον σκοπό αυτό ένα διαφανές τμήμα. Στο σημείο παράδοσης του νερού στις 
δεξαμενές του Δήμου και πριν τα υδρόμετρα, 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 
οποιουδήποτε υδρομετρητή, αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα από τον Ανάδοχο. 

3. Στα κιβώτια ασφαλείας θα είναι εγκατεστημένο, 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 Πάτμου και τον Ανάδοχο, για τον έλεγχο των ποσοτήτων νερού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  - ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα.     

2. Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος  υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής τα παρακάτω: 

•••• Πρωτόκολλα παραλαβής του άρθρου 2 της παρούσας, στα οποία θα  αναφέρεται η ημερομηνία 

παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών χωριστά (συμβατικού και ηλεκτρονικού) καθώς η 

ώρα και οι ενδείξεις αφετηρίας και πέρατος της προμήθειας νερού για κάθε ημέρα. Σε 

περίπτωση διαφορετικών ενδείξεων μεταξύ των δύο υδρομετρητών θα υπερισχύουν οι 

ενδείξεις του ηλεκτρονικού. 

•••• Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε 

φορά Κώδικα Φορολογικών στοιχείων. 

•••• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

•••• Λογαριασμό Τραπέζης με δικαιούχο τον Ανάδοχο, προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

εξόφληση των οφειλών. 

•••• Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6  - ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την οποία ο ανάδοχος  για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδίδει  

εντός των ορίων της υποχρεωτικής δυναμικότητας των μ/α, τις απαιτούμενες από τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ποσότητες νερού, τότε η εν λόγω υπηρεσία δικαιούται 

να προμηθευτεί με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο τις  υπολειπόμενες ποσότητες  

από άλλο προμηθευτή σε βάρος του αναδόχου.   

Μετά από αίτημα του Δήμου Πάτμου μπορεί μέρος της τριμηνιαίας ποσότητας νερού να παραδίδεται 

στο επόμενο τρίμηνο ή και αντιστρόφως, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι μέσα στα όρια της 

υποχρεωτικής δυναμικότητας των μ/α και εντός του ιδίου έτους. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει  τη 

σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, εφόσον ο Ανάδοχος 

παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του. Στη 

περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών του 

νερού που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτό τελικώς παραληφθεί. 

Από το οφειλόμενο ποσό κατά τα ανωτέρω αφαιρείται η αξία τυχόν ποινικών ρητρών. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης  ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι  απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 
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μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να 

καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της παρούσας 

σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο 

Ανάδοχος έχει 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. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση 

των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών 

και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας 

των μερών. 

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν 

επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση τρίτου στη θέση του Αναδόχου καθώς και η εκχώρηση ή μεταβίβαση 

από τον Ανάδοχο σε τρίτους δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα 

σύμβαση. Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο της απαγόρευσης αυτής, η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Κατ΄ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί να εκχωρήσει την αξίωσή του 

για καταβολή της αμοιβής από αυτή τη σύμβαση σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει τη Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη 

και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Υπηρεσία 

προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα  …………………………………. κάτοικος …………………….  , οδός 

………………………  , τηλ ……………….., fax …………………, e-mail …………………………… 

Η κοινοποίηση εγγράφων από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στον Ανάδοχο 

θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή, με φαξ, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση διαφορών που τυχόν 

προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη.  

 

Η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλομένους, σε τρία όμοια αντίγραφα από απλά φύλλα χάρτου, εκ των οποίων ένα έλαβε ο 

"Ανάδοχος" και δύο η  Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Υπηρεσία την αριθ. ……………………………………………  Εγγυητική Επιστολή 

της …………………….……………………………..  ποσού ………………………………………………………… (……………………) 

15PROC003280406 2015-11-10

ΑΔΑ: Ω9ΔΓ4653ΠΩ-Μ3Π



 

\\SERVER\Data\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2015\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

ΠΑΤΜΟΥ\DienergDiagonPromNerApoMAPatmuArk.doc 

53 

ΕΥΡΩ, η οποία αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας του Έργου  «Λειτουργία-συντήρηση των 

υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου Πάτμου» μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας. Η εγγύηση 

επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

                      Για τ ο                                                                            Για τον ανάδοχο 
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                       ………………………......... 
      ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/                                                ………………………......... 
       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                      ……………………….........                                 
        ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                 
 

 

 

 

           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ                                                       ………………………......... 
                                                                                                       (………………………........) 
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ΑΑννήήκκεειι  σσττηηνν  44112222..7722--1100//22885577//22001155  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ΄ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ » 

 

Και 

 «ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» 

 

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::    

  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΙΩΝ» 

 

 

 

Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής : 
1.476.000 €  

Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

 

 

 

Μυτιλήνη Σεπτέµβριος 2015 
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Στην Μυτιλήνη, σήμερα  την 30 Σεπτεμβρίου 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον  Γενικό Γραμματέα,  κ. 
Ιωάννη Γιαννέλλη Θεοδοσιάδη,  σύμφωνα με την 930/6-4-2015 (ΦΕΚ 233/ΥΟΔΔ/8-4-15) 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού 
 
β) Ο Δήμος Πάτμου  που εδρεύει στην Πάτμο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
Γρηγόριο Στόικο, Δήμαρχο Πάτμου και σύμφωνα με την αριθ. 187/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 211/16-9-2015 (ΑΔΑ: 

ΒΧ0ΛΟΡ1Ι-ΚΡΝ)  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
 

Εχοντας υπόψιν με τις διατάξεις το άρθρ. 100 του Ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει μέχρι σήμερα :  

• 1 «α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς 

και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, 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, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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, μεταξύ τους ή 

και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή 

από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να 

εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα 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. 

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…. 

2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο 

σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο 

προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το 
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χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι 

αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, 

καθώς και 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. 

3.  Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά 

προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι 

δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν 

μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.» 

 

• Την αριθ. 219/2005 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που 

έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. 

 
Προβαίνουν στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης στα πλαίσια της υποβοήθησης του 

Δήμου Πάτμου από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την 

αντιμετώπιση της διαχρονικής λειψυδρίας των νήσων Πάτμου και Αρκιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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:  

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενα της Σύμβασης (άρθρο 1)  

2. Αντικείμενο Σύμβασης (άρθρο 2) 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (άρθρο 3) 

4. Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης (άρθρο 4) 

5. Ισχύς και Διάρκεια (άρθρο 5) 

6. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 6) 

7. Επίλυση Διαφορών – Καταγγελία  (άρθρο 7) 

8. Ρήτρες (άρθρο 8) 

9. Ανωτέρα Βία  (άρθρο 9) 

10. Τελικές Διατάξεις (άρθρο 10) 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η  συνεργασία της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Πάτμου, προκειμένου να 

τερματιστεί ο σημερινός πολυδάπανος τρόπος αντιμετώπισης της λειψυδρίας κατά το μέρος 

που γίνεται με μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία από την προμήθεια πόσιμου 

νερού από μονάδες αφαλάτωσης και το ταχυδιυλιστήριο.  

- Αναθέτουσα Αρχή της προμήθειας είναι η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.  

- Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάτμου.  

- Φορέας Χρηματοδότησης είναι: α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

όχι πέραν του ποσού των 295.200,00 ΕΥΡΩ ετησίως (με Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στην 

προμήθεια 240.000 κυβικών μέτρων νερού (234.000 για τη νήσο Πάτμο και 6.000 για τα 

νησιά Αρκιοί) ετησίως, σε τιμή που θα προκύψει μετά από δημόσιο, ανοιχτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό. Η ανωτέρω ποσότητα δύναται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Πάτμου να 
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αυξάνει κατά 15% ή να μειώνεται κατά 20%  με ανάλογη αυξομείωση της ανωτέρω δαπάνης 

και β) ο Δήμος Πάτμου για το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή της δαπάνης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης (μ/α) και 

του υφιστάμενου ταχυδιυλιστηρίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
3.1 Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει: 

•  Να προκηρύξει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας 

πόσιμου νερού από τις υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης (μ/α) στη νήσο Πάτμο 

δυναμικότητας 1.200 κυβικών ημερησίως (2x600), στα νησιά Αρκιοί δυναμικότητας 50 

κυβικών ημερησίως και από το ταχυδιυλιστήριο της νήσου Πάτμου. Στην προκήρυξη θα 

συμπεριληφθεί υποχρεωτικά ο όρος ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη μέριμνα, την ευθύνη 

και τις δαπάνες πλην εκείνης που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Να καταβάλει τη δαπάνη προμήθειας του πόσιμου νερού για μία πενταετία από την 

υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη προμήθειας πόσιμου νερού. 

• Να παραδίδει ποσότητα και ποιότητα πόσιμου νερού σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου 

προκήρυξης, που γι΄αυτό το σκοπό θα εκδώσει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.  

• Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 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.  

 

3.2 Ο Δήμος Πάτμου αναλαμβάνει: 

• Να παραχωρήσει στον ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών από τη υπογραφή της σύμβασης με 

αυτόν τις υφιστάμενες μ/α για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμα πέντε (5) 

έτη. 

• Να παραχωρήσει στον ανάδοχο για πέντε (5) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 

πέντε (5) έτη, το οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Συνοδινού, ιδιοκτησίας Δήμου 

Πάτμου, προκειμένου να εγκατασταθούν οι δύο μ/α, δυναμικότητας 600 κυβικα ημερησίως 

εκάστη.  

• Να εξοφλεί τους αντίστοιχους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) που θα χρειαστεί 

για τη λειτουργία των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου και να έχει την πλήρη ευθύνη παροχής 

κατάλληλης και ανάλογης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την ασφαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία τους. 

• Να αναλάβει τη δαπάνη προμήθειας του πόσιμου νερού μετά τη λήξη της πρώτης 

πενταετίας με τους ίδιους όρους που θα προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και 

Αναδόχου. 

• Να συγκροτήσει Επιτροπή Παραλαβής για την παραλαβή του προς προμήθεια πόσιμου 

νερού, η οποία θα ελέγχει και την ποιότητά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 

προκήρυξη και η οποία θα υποβάλει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε 

μήνα τα πρωτόκολλα παραλαβής του πόσιμου νερού του προηγούμενου μήνα. 

• Να μεριμνά για τη φύλαξη και σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υδρομετρητών που θα 

τοποθετηθούν για τον έλεγχο του προς παράδοση πόσιμου νερού. 

• Να διευκολύνει τον ανάδοχο για την εκτέλεση των απαραίτητων συνοδών έργων μεταφοράς 

του πόσιμου νερού από τις μ/α στις δεξαμενές του Δήμου, τη λήψη θαλασσινού νερού και 

τη διάθεση του αλμολοίπου.  

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα αντιμετωπίσει τις δαπάνες 

εκκαθάρισης της προμήθειας του πόσιμου νερού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΑΕ330 με κωδικό 2006ΣΕ33000000 (Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης 

υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου) και ενδεικτικά μέχρι του ποσού των 295.200,00 ΕΥΡΩ 

ετησίως (με Φ.Π.Α,), που θα αντιστοιχεί στην προμήθεια 240.000 κυβικών μέτρων επί της τιμής 

που θα προκύψει από τον δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Σε περίπτωση που η 

ανωτέρω ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα αυξάνει κατά 15% ή μειώνεται κατά 20% η δαπάνη 

προμήθειας θα αυξομειώνεται ανάλογα. 

Ο Δήμος Πάτμου θα αντιμετωπίσει την δαπάνη πληρωμής της ηλεκτρικής ενέργειας από τον 

ΚΑΕ  10-6211 του τακτικού του προϋπολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 
ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι για πέντε (5) χρόνια από την έναρξη προμήθειας 

πόσιμου νερού και μπορεί να παρατείνεται το πολύ για πέντε (5) ακόμη έτη. Η έναρξη 

εφαρμογής της παρούσας θα διαπιστωθεί με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του επόμενου άρθρου. Η παράταση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Πάτμου και του 

Αναδόχου λειτουργίας των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (Κ.Ε.Π.), με έδρα τη Μυτιλήνη (έδρα της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.). 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμερής και  αποτελείται από: 

- Δύο (2)  εκπροσώπους  της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον  

αναπληρωτή τους, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα από τους οποίους ο ένας 

θα εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου  και ο άλλος θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα. 

-  Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Πάτμου με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Δήμο 

Πάτμου, ως μέλος. 

- Στην ΚΕΠ μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Αναδόχου εγκατάστασης και λειτουργίας 

των μ/α χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Το αργότερο εντός 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσης οι συμβαλλόμενοι φορείς 

ορίζουν με έγγραφο τους τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Δήμαρχο Πάτμου, 

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πάτμου και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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, 
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μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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 Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 επιτροπή παρακολούθησης 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.  

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. 

 

Άρθρο 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 
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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 και ένα (1)  ο Δήμος Πάτμου.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                         
       & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                               ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ 

 
 

 

 

 

                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                          ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                    
 
 

                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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Ανήκει στην αριθ. πρωτ. 4122.72-10/2857/2015 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ -ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

Στην νήσο Πάτμο σήμερα, την ............, ημέρα ......................., του μηνός .................. του έτους 

2015, μεταξύ αφενός του Δήμου Πάτμου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. 

Γρηγόριο Στόϊκο (εφεξής ο Δήμος) και αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία ... 

……………………….και διακριτικό τίτλο ........... με ΑΡΜΑΕ....................., έδρα ......................., 

(εφεξής  ο ανάδοχος) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. .................................., η οποία 

ανακηρύχθηκε μειοδότης-ανάδοχος στον .......... ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό 

διαγωνισμό που προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) με 

την αριθ. πρωτ. 4122.72-10/           /          2015 (ΑΔΑ:                ) (Προκήρυξη) συμφωνούνται, 

συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : 

 

Άρθρο 1- Εισαγωγικά 
 Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. με βάση Προκήρυξη διενήργησε ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, με σκοπό την υδροδότηση των νησιών Πάτμο και Αρκοί με προμήθεια πόσιμου 

νερού από δύο μονάδες αφαλάτωσης (μ/α) συνολικής δυναμικότητας 1.200 κυβικών 

ημερησίως και ένα ταχυδιυλιστήριο στη νήσο Πάτμο και μία μ/α δυναμικότητας 50 κυβικών 

ημερησίως στη νήσο Αρκοί αμφότερα ιδιοκτησίας του Δήμου Πάτμου.  

 

Άρθρο 2- Υποχρεώσεις του Δήμου 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός του διαγωνισμού, ο Δήμος Πάτμου με το παρόν 

παραχωρεί στον ανάδοχο για πέντε (5) χρόνια και σε περίπτωση παράτασης το πολύ για δέκα 

(10), τη χρήση οικοπέδων ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση «Συνοδινού» της νήσου 

Πάτμου και στην κεντρική προβλήτα του λιμένος στη νήσο Αρκοί.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των μ/α επί των οικοπέδων αυτών, για 

λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, (όπως ενδεικτικά εύρεση αρχαιοτήτων, 

χαρακτηρισμός του ως δασικού, μη έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για λόγους 

που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος κλπ) ο Δήμος Πάτμου θα υποχρεούται να παραχωρήσει στον 

Ανάδοχο άλλο κατάλληλο οικόπεδο.  

Ο Δήμος Πάτμου επίσης υποχρεούται να εξοφλεί τη δαπάνη χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, που 

είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου. 

 
Άρθρο 3- Υποχρέωση Αναδόχου 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός του διαγωνισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εγκαταστήσει στα οικόπεδα που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 με δική του φροντίδα και 

δαπάνες, δύο (2) μ/α συνολικής δυναμικότητας 1.200 (2Χ600) κυβικών ημερησίως ποσίμου 

νερού και σύμφωνα με την προκήρυξη.  

 
Άρθρο 4-  Παραχώρηση χρήσης οικοπέδου 

Ο Δήμος Πάτμου θα παραχωρήσει την χρήση των ανωτέρω οικοπέδων στον ανάδοχο για όσο 

χρόνο προβλέπεται ανωτέρω. Τα οικόπεδα θα παραχωρηθούν εντός 10 ημερών από την 

οριστική ανάδειξη του αναδόχου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την υπογραφή του 

παρόντος. Κατά την λήξη του χρόνου της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να αποδώσει 

τα οικόπεδα στον Δήμο Πάτμου με όλες τις κατασκευές και επωφελείς δαπάνες που 

πραγματοποίησε χωρίς καμία καταβολή από τον Δήμο. 
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Άρθρο 5- Αντάλλαγμα 
Εις αντάλλαγμα της παραχώρησης της χρήσης των οικοπέδων, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς 

καμία καταβολή από τον Δήμο Πάτμου: 

(α) Κατά την διάρκεια της σύμβασης να εγκαταστήσει και συντηρεί τις σωληνώσεις 

μεταφοράς ύδατος από τις μ/α και το ταχυδιυλιστήριο στις δεξαμενές ύδατος του Δήμου 

Πάτμου και να μεταφέρει το νερό στις δεξαμενές αυτές. Οι σωληνώσεις θα είναι ιδιοκτησίας 

του Δήμου Πάτμου και θα εγκατασταθούν με επιμέλεια και δαπάνες του Αναδόχου. Ο Δήμος 

Πάτμου θα προσφέρει κάθε συνδρομή (νομική, τεχνική κλπ) στην εγκατάσταση των 

σωληνώσεων, και  

(β) Κατά την λήξη της σύμβασης (είτε λόγω λήξης του χρόνου, είτε λόγω καταγγελίας) να 

αποδώσει στον Δήμο Πάτμου τις εγκαταστάσεις των μ/α και του ταχυδιυλιστηρίου, σε αρίστη 

κατάσταση και σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   

 

Άρθρο 6 - Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις μ/α και σωληνώσεων 
Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των μ/α θα είναι τέτοιες ώστε να παράγεται η απαιτούμενη 

ποιότητα και ποσότητα νερού.  

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των σωληνώσεων μεταφοράς του ύδατος στις δεξαμενές του 

Δήμου θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται γενικά για τα έργα 

ύδρευσης.  

Κατά τα λοιπά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της Προκήρυξης και της Σύμβασης 

που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β αυτής . 

 
Άρθρο 7- Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις μ/α, το ταχυδιυλιστήριο και τις σωληνώσεις σε 

άριστη κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, ώστε πάντοτε να πληρούν τις 

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που τίθενται ανωτέρω και να παράγουν νερό ποιότητας που 

ορίζεται στην Προκήρυξη και την Σύμβαση που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β αυτής. 

Επίσης υποχρεούται να εκπαιδεύσει τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του 4
ου

 

και 5
ου

 έτους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Πάτμου, οι οποίοι θα αποκτήσουν τις τεχνικές 

γνώσεις για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι μ/α μετά την λήξη της σύμβασης και σε 

περίπτωση παράτασης τα δύο τελευταία έτη αυτής. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση 

εγκατάστασης και λειτουργίας Α.Π.Ε. που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των μ/α και το 

ταχυδιυλιστήριο. 

 
Άρθρο 8- Ορισμοί 

Ο όρος μονάδα αφαλάτωσης (μ/α) εις το παρόν περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την 

περίφραξη και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έργα, όπως γεωτρήσεις, υποθαλάσσιους αγωγούς, 

αντλιοστάσια, εξοπλισμό, πάγιο και αναλώσιμο και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες 

κατασκευές και εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία των μ/α και την παραγωγή πόσιμου 

νερού. 

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα ως έπεται.  

        

    ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ                            ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ    
            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
           ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΪΚΟΣ                                           ………………………………………….. 

                                             
                                                  Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
                                                ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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