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                                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
       
                                                                                              

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                                          
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ          
Ταχ. Δ/νση Μικράς Ασίας 2 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Μυτιλήνη, 5 Οκτωβρίου 2017 

Αρ.πρωτ. 4122.72-10/2936 
 

 

 

ΠΡΟΣ  :   Π. Δ. 

  
                                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ, ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 390.000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 93.600,00 €, ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 
483.600,00), ΜΕ CPV: 65122000-0 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και  

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

2. Του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», άρθρο 21, όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3336/2005 (Α’ 96), τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 3899/2010 (Α’ 212), το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ισχύει. 

3. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα 

Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε το άρθρο τρίτο παρ. 4 του Ν. 4057/2012 (Α’ 54) 

και το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) και συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ. 8 & 9 

και 379 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

4. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 

4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

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

υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης προ της σύναψής της. 

6. Του Ν. 4152/2013 (Α’107) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Ν.4046/2012,4093/2012 και 

4127/2013», παρ. Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α
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7. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

8. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

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

10. Του Ν. 4487/2017 (Α’ 116) άρθρο 50 «Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων 

αφαλάτωσης» 

11. Του Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 

σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δυο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 
ευρείας κυκλοφορίας και σε μια τοπική, σύμφωνα με τα άρθρο 379 παρ. 10 και 12 του Ν. 4412/2016 

(Α’ 147). 

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

14. Του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

15. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

16. Του Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) άρθρο 2 «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…». 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  

18. Του Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

19. Της με αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (Β’ 892) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ποιότητα του νερού της 

ανθρώπινης κατανάλωσης»,με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ.98/83/ΕΚ Οδηγία 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

20. Της με αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ 38295/2007 (Β’ 630) τροποποίηση Υγειονομικής Διάταξης Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001 και της διόρθωσης σφαλμάτων αυτής, η οποία δημοσιεύθηκε 

στο τ.Β’ 986/2007 της ΕτΚ. 

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

22. Της αριθ. απόφ. 158/2016 (ΦΕΚ Β’ 3698/2016) Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών» 

23. Της με αριθ. πρωτ. 5797/2016 Κατευθυντήριας Οδηγίας 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) με θέμα: «Οδηγίες 
συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (Α 147)”». 

24. Της αριθ. 13289/17-8-2015 (Β’ 1716) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων 

και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 

15278/11-9-2015 (Β’ 2004) απόφαση. 

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

26. Της αριθμ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969/22.3.2017) ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», σύμφωνα με την οποία σε υποχρέωση 

κράτησης υπόκεινται πληρωμές που γίνονται από τις 22/03/2017 και μετά, σε εκτέλεση συμβάσεων, 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α
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των οποίων (συμβάσεων) η έναρξη της διαγωνιστικής τους διαδικασίας/διαδικασίας ανάθεσης 

εκκινεί χρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 120 του Ν.4412/2016. 

27. Της αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 36 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

28. Της αριθμ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

29. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

30. Της αριθμ. 323/2013 Σύμβαση, μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και της προμηθεύτριας εταιρείας “SYCHEM 
A.E.” «Προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης», καθώς και την τροποποίηση αυτής (ΑΔΑΜ: 

14SYMV002342754) για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, 

για την υδροδότηση των  νησιών Λειψών και Κιμώλου. 

31. Της αριθ.πρωτ. 4.151.13-22/2030/20-7-2017 απόφασης του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη σχεδίου διακήρυξης 

διαγωνισμού προμήθειας πόσιμου νερού από την μονάδα αφαλάτωσης στο νησί Λειψών, που θα 

εγκατασταθεί και λειτουργεί με δαπάνες ευθύνης και μέριμνας του Αναδόχου». 

32. Του με Α.Π. 44536 (απάντηση: 43628)/26-7-2017 εγγράφου της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την διάνοιξη τεσσάρων ερευνητικών γεωτρήσεων του Δήμου Λειψών 

στη θέση «Κατεργόμολος». 

33. Του Υπηρεσιακού Σημειώματος-Πρωτογενούς Αιτήματος Νο 1043/20-9-2017 (ΑΔΑΜ: 

17REQ002028861) της Δ/νσης Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

34. Της με αρ.πρωτ.4122.72-10/2898/2-10-2017 (ΑΔΑ: 620Ζ4653ΠΩ-ΑΧ5, ΑΔΑΜ: 17REQ002028870) 

απόφασης του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα την έγκριση δαπάνης για 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ. 
ημερησίως, για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών. 

35. Της ανάγκης λειτουργίας και εγκατάστασης της μ/α για την απρόσκοπτη και ομαλή υδροδότηση του 

Δήμου Λειψών, η οποία θα επιφέρει ταυτόχρονα και σημαντική μείωση της δαπάνης που καταβάλει 

το δημόσιο έως σήμερα για την μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία.   

36. Της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. των οικονομικών ετών 2018-

2022 και ειδικότερα τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων 

νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου».  

37. Την αριθ. πρωτ. 2816/25-8-2017 Βεβαίωση του Δήμου Λειψών σχετικά με το οικόπεδο στη περιοχή  
«Κατεργόμολος» 

38. Την αριθ. Πρωτ. 2831.8/50590/2017/07-07-2017 Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ με θέμα «Συγκρότηση 

Επιτροπών (i) Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, (ii) Αξιολόγησης 

Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 και Προσφυγών των Ν. 3886/2010 και Ν. 4412/2016, (iii) 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής 

Υπηρεσιών, έτους 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 7ΖΗΠ4653ΠΩ-

69Μ). 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4487/2017 (Α’116) 

και στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης έργου με τίτλο: «Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης 

ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως 

για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0». 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α
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2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 483.600,00 € (τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες 

εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 390.000,00 € (τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 93.600,00 € (ενενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ) ΦΠΑ 24%. Η 

δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του 

έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης 

νησιών Αιγαίου» την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου 

για την πλήρη εκτέλεση του έργου. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το 

νόμο κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τους 

φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με τους εξής τρόπους : 

  α. Την αποστολή τους στο Yπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3ο (Ακτή 

Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 425), ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με courier ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

  β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο, κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την ημέρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός : 

 

Ημ/νία :    24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά 

                                                             3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318 

 

 

 4. Η έναρξη υποβολής προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Προσφορές, που 

κατατίθενται μετά  την κήρυξη της λήξης παραλαβής από τον πρόεδρο του γνωμοδοτικού οργάνου, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.  

 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την 

παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.  

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Προχείρων Διαγωνισμών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙI. Οι προσφορές υπογράφονται και 

μονογράφονται ανά φύλλο από τους οικονομικούς φορείς.   

 Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών  
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Διαγωνισμών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου 

προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι 

οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική 

προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.   

 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) 

ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

       5. Δικαίωμα  συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών τα οποία μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα I-VIII που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας: 

Παράρτημα I Συνοπτικά στοιχεία έργου 

Παράρτημα ΙΙ Αντικείμενο του έργου/Τεχνικές απαιτήσεις 

Παράρτημα ΙΙΙ Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού 

Παράρτημα IV Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Παράρτημα V Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Παράρτημα VI Προγραμματική Σύμβαση 

Παράρτημα VII Σύμβαση αριθμ. 323/2013 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορές  γίνονται δεκτές  μόνο για το σύνολο του έργου. 

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 

τους, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής. 

8. Η πρόσκληση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από τις ηλεκτρονικές σελίδες του Υπουργείου 

www.yen.gr , της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.gr, και του Αρχηγείου 
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Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση genikos@ypai.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

κατά  τις πρώτες οκτώ (08) ημέρες  από την επομένη της δημοσίευσης  του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 

την 17/10/2017. 

9. Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη Διαύγεια και καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ και για 

διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και  Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.yen.gr) και (www.hcg.gr). 

10. Δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν λόγοι τεχνητής κατάτμησης στην υπό ανάθεση σύμβαση και δεν 

υφίσταται καταστρατήγηση εξ’ αυτού του λόγου, των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου περί 

δημοσίων συμβάσεων και προστασίας του ανταγωνισμού. 

                                                                                                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                     

                                                                                                                                       ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 

1.  Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών και  

      απευθείας αναθέσεων των άρθρων 117 και 118 του Ν. 4412/2016 

      Πλωτάρχης ΛΣ (Τ) ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Διονύσιος (ΑΜ :39Τ) [μέσω ΔΚΕΟ] 

ΙΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ 

4. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΛΛΠΝΕ 

5. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΑΙΝΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

Αναθέτουσα Αρχή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μικράς Ασίας 2 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 811 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR4 

Τηλέφωνο 2251350311-312 

Φαξ 2251041175 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  genikos@ypai.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΓΑΙΝΠ 

Έργο  

 Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης        

ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες 

υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0) 

Προϋπολογισμός 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 483.600 € 

(τετραακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 390.000,00 € (τριακόσιες 

ενενήντα χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 

93.600,00 € (εκατό χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) ΦΠΑ 24%. 

Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 

2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα 

βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» την ΣΑΕ 330 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια 

Εκτέλεσης Έργου 
Μέχρι 31-12-2020 

Τόπος Παράδοσης Δήμος Λειψών 

Κριτήριο Ανάθεσης  

Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 

του Ν.4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 

χαμηλότερης τιμής. 

Κωδικός CPV 65122000-0 Υπηρεσίες αφαλάτωσης ύδατος 

Κρατήσεις 

• ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών βάσει του 

ν.4172/2013 (ΚΦΕ Α΄ 167).   

• κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης βάσει της παραγράφου 3 του 
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άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και επί της κράτησης 

αυτής:  χαρτόσημο 3%  και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση όπως εκάστοτε ισχύει. 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής 

προσφοράς 
24/10/2017, ημέρα  Τρίτη  και έως ώρα 11:00 π.μ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  

Αντικείμενο του έργου – Τεχνικές Απαιτήσεις 

Αντικείμενο του έργου 

Σκοπός της σύμβασης είναι η επίτευξη αυτόνοµης υδρευτικής υποδοµής στο Δήμο Λειψών, με την παροχή 

υπηρεσιών επεξεργασίας  θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού γεωτρήσεων, και η παραγωγή πόσιμου νερού 

από μονάδα αφαλάτωσης (μ/α) αντίστροφης όσμωσης ιδιοκτησίας της ΓΓΑΝΠ δυναμικότητας 

600m3/ημερησίως, η οποία είναι καινούργια, αμεταχείριστη και βρίσκεται αποθηκευμένη στους Λειψούς 
(παράπλευρα του αγροτικού Ιατρείου του νησιού). 

 

Συγκεκριμένα αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

α) η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης (μ/α) αντίστροφης όσμωσης ιδιοκτησίας 

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΝΠ), δυναμικότητας 600m3 ημερησίως, για 

την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης Δήμου Λειψών και ειδικότερα: 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παραγωγή πόσιμου νερού από μονάδα αφαλάτωσης (μ/α) αντίστροφης 

όσμωσης ιδιοκτησίας της ΓΓΑΝΠ δυναμικότητας 600m3 ημερησίως, η οποία είναι καινούργια και 

αμεταχείριστη και βρίσκεται σήμερα στο Δήμο Λειψών. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προσωρινή 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της ανωτέρω μ/α, με σκοπό την παροχή προσδιορισμένων 

ποσοτήτων πόσιμου νερού, οι οποίες θα παραδίδονται στη δεξαμενή του Δήμου Λειψών, για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2018 έως και 31-12-2020. 

 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με ευθύνη και έξοδά του για την υποβολή εντός είκοσι 

(20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής 

Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής όλων των προβλεπόμενων στην παρ. 2 & 4 του άρθρου 50 ν. 4487/2017 (Α’ 116) 

εγγράφων και στοιχείων.  

 
Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία της παραπάνω μ/α εκδίδεται υπουργική απόφαση σύμφωνα 

με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 4487/2017 (Α’116).  

 

H προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία της ανωτέρω μ/α θα γίνει σε οικόπεδο, που έχει τη χρήση ο Δήμος 

Λειψών, βρίσκεται στην περιοχή «Κατεργόμολος» και η θέση του φαίνεται από το τοπογραφικό διάγραμμα 

με κλίμακα 1:1000  του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Χατζηνικολάου με τίτλο «Αγωγός μεταφοράς 

πόσιμου ύδατος από «Κατεργόμολος» προς την δεξαμενή Υψηλάντης, αριθμός σχεδίου Υ-Ο1.1». Το 

παραγόμενο πόσιμο νερό, θα διοχετεύεται από την έξοδο της ανωτέρω μ/α στην υπάρχουσα δεξαμενή 

ποσίμου, ιδιοκτησίας του Δήμου Λειψών χωρητικότητας  1000 κ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή «Υψηλάντης» 

και σε απόσταση περίπου 3600 μέτρων, με όδευση όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 
Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Χατζηνικολάου με κλίμακα 1:1000 με τίτλο «Αγωγός μεταφοράς πόσιμου 

από Κατεργόμολος προς δεξαμενή Υψηλάντης αριθ. σχεδίου Υ-01.1» που θεωρήθηκε στις 24-8-2017 από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, Μικρών Δήμων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει 

στην Κώ. 
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β)Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δυο (2) μήνες από την ημερομηνία που θα εκδοθεί η υπουργική 

απόφαση του άρθρου 50 παρ. 2 ν. 4487/2016 (Α΄116) να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα για την 

προσωρινή εγκατάστασή και λειτουργία της ανωτέρω μ/α  και συγκεκριμένα υποχρεούται: 

 

β1)να προβεί σε ανόρυξη 4 γεωτρήσεων νερού. Οι θέσεις των προαναφερόμενων γεωτρήσεων έχουν 

υποδειχθεί από την Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από την ίδια υπηρεσία 

έχει εκδοθεί η με Α.Π. 44536/26-7-2017 απόφαση που αφορά στην έγκριση εκτέλεσης των εργασιών 

διάνοιξης τεσσάρων (4) ερευνητικών γεωτρήσεων, προκειμένου να διερευνηθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του υδροφόρου της περιοχής, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Βάθος διάνοιξης της κάθε μιας ερευνητικής γεώτρησης: μέχρι εκατό (100) μέτρα. 
• Διάμετρος διάτρησης  της κάθε μιας ερευνητικής γεώτρησης: μέχρι 12 ¼’’. 

• Διάμετρος σωλήνωσης της κάθε μιας ερευνητικής γεώτρησης: μέχρι 8 ’’. 

• Συντεταγμένες της θέσης της 1ης γεώτρησης σε ΕΓΣΑ 87: 743235 Α και 4132463 Β. 

• Συντεταγμένες της θέσης της 2ης γεώτρησης σε ΕΓΣΑ 87: 743227 Α και 4132494 Β. 

• Συντεταγμένες της θέσης της 3ης γεώτρησης σε ΕΓΣΑ 87: 743229 Α και 4132538 Β. 

• Συντεταγμένες της θέσης της 4ης γεώτρησης σε ΕΓΣΑ 87: 743206 Α και 4132574 Β. 

Σε περίπτωση που η μετατροπή των ανωτέρω γεωτρήσεων σε λειτουργικές δεν καταστεί εγκαίρως δυνατή, ο 

Ανάδοχος δικαιούται να προβεί σε υδροληψία με υποθαλάσσιο αγωγό.  

 

Β2) να προβεί στην εκτέλεση όλων των συνοδών έργων-παρεμβάσεων, για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
μ/α στο αναλυτικά περιγραφόμενο ανωτέρω οικόπεδο και ειδικότερα στα εξής: 

 

-Δεξαμενή αποθήκευσης - εξισορρόπησης νερού προς επεξεργασία  

Το προς επεξεργασία νερό θα οδηγείται σε προκατασκευασμένη δεξαμενή εξισορρόπησης χωρητικότητας 20 

m3, κατασκευασμένη κατά προτίμηση από πολυαιθυλένιο. Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα φέρει τις 

κατάλληλες διατάξεις (ανώτερη – κατώτερη στάθμη) που θα δίνουν εντολή έναρξης και παύσης των αντλιών 

υδροληψίας και διατάξεις που θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας όταν η ποσότητα του προς 

επεξεργασία νερού μειώνεται. Επίσης θα φέρει διατάξεις υπερχείλισης και εκκένωσης. 

 

-Δεξαμενή  αποθήκευσης  πόσιμου  νερού  
Το παραγόμενο επεξεργασμένο (πόσιμο) νερό θα οδηγείται σε προκατασκευασμένη δεξαμενή προσωρινής 

αποθήκευσης χωρητικότητας 10 m3, κατασκευασμένη κατά προτίμηση από πολυαιθυλένιο.  

Η δεξαμενή αποθήκευσης – εξισορρόπησης θα φέρει τις κατάλληλες διατάξεις (ανώτερη – κατώτερη στάθμη) 

που θα δίνουν εντολή έναρξης και παύσης των αντλιών προώθησης πόσιμου νερού. Επίσης θα φέρει 

διατάξεις υπερχείλισης και εκκένωσης.  

Πλησίον της δεξαμενής θα εγκατασταθεί δίδυμο αντλητικό συγκρότημα προώθησης ποσίμου νερού.  

 

-Εγκατάσταση  δίδυμων  αντλιών  προώθησης  πόσιμου  νερού  

Το πόσιμο νερό που θα προέρχεται από την επεξεργασία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης θα καταλήγει 

στην δεξαμενή πόσιμου νερού και από εκεί διαμέσου καταθλιπτικού αγωγού μήκους περίπου 3.600 μ. θα 
οδηγείται στη δεξαμενή ύδρευσης του Δήμου Λειψών ‘Δεξαμενή του Υψηλάντη’.  

Για τον συγκεκριμένο σκοπό θα εγκατασταθεί ένα δίδυμο αντλητικό συγκρότημα με δύο αντλίες (η μία 

εφεδρική). Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα είναι κατακόρυφες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές, με φτερωτή, 

άξονα και κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304 κατάλληλες για χρήση σε πόσιμο νερό.  

Οι ηλεκτροκινητήρες θα εξασφαλίζουν την οδήγηση των αντλιών και θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικοί, 

κατάλληλης ισχύος, κλάσης μόνωσης F και ενεργειακής κλάσης απόδοσης IE3.  

Οι αντλίες θα τοποθετηθούν κάτω από στέγαστρο.  

 

-Έργα σωληνώσεων- χερσαίο τμήμα δικτύων  
Τα έργα υδροληψίας, απόρριψης άλμης & αποπλυμάτων και τροφοδοσίας αποτελούνται από τα εξής 

επιμέρους τμήματα:  
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• Τον καταθλιπτικό (ους) αγωγό (ους) μεταφοράς νερού, από το αντλιοστάσιο υδροληψίας στη μονάδα 

αφαλάτωσης. Tο υλικό του αγωγού είναι HDPE, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm, τρίτης γενιάς, PE 

100.  

• Το χερσαίο τμήμα του αγωγού απόρριψης άλμης & αποπλυμάτων της νέας μονάδας αφαλάτωσης. Tο υλικό 

του αγωγού είναι HDPE, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm, τρίτης γενιάς, PE 100.  

 

-Το χερσαίο τμήμα του αγωγού τροφοδοσίας πόσιμου νερού προς τη δεξαμενή ύδρευσης του Δήμου Λειψών 

‘Δεξαμενή του Υψηλάντη’.  

Tο υλικό του αγωγού είναι HDPE Φ 180, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 atm, τρίτης γενιάς, PE 100, 

συνολικού περίπου 3600 μ.  
Ο αγωγός αυτός περιλαμβάνει:  

�  στις χιλιομετρικές θέσεις 0 + 293,89, 0 + 979,73, 1 + 146,31, 1 + 610,15, 2 + 147,85, 3 + 005,95, 3 + 519,29 

διατάξεις εκκένωσης, τεμάχια 7 (επτά)  

�  στις χιλιομετρικές θέσεις 0 + 401,42, 1 + 083,59, 1 + 456,28, 1 + 786,42, 2 + 265,59, 3 + 189,17 διατάξεις 

αερεξαγωγών, τεμάχια 6 (έξι).  

Σε αυτά τα τμήματα ο αγωγός τοποθετείται σε σκάμμα επί του ερείσµατος δηµοτικής οδού, εδράζεται σε 

υπόστρωμα άμμου και εγκιβωτίζεται με άμμο μέχρι ύψος 0,25 m από την άνω πλευρά του τοιχώματος του 

αγωγού. Στη συνέχεια το σκάμμα επιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών συμπυκνωμένα, για 

επικάλυψη του αγωγού (με αδρανή και προϊόντα εκσκαφής) και αποκατάσταση του οδοστρώματος στις 

θέσεις τομής του για την  όδευση των αγωγών (με ασφαλτόστρωση η σκυρόδεμα επίστρωσης).  
 

 Η ευθύνη καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της ανωτέρω μ/α στον ανωτέρω χώρο εγκατάστασής της, η 

τοποθέτηση της μ/α στην τελική της θέση, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης αυτής και η εκτέλεση των 

εργασιών πλήρους σύνδεσης της μ/α με κάθε δίκτυο (νερού γεωτρήσεων, απόρριψης άλμης, πόσιμου νερού, 

ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.) και η δοκιμαστική λειτουργία για 10 ημέρες, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης 

λειτουργία της, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας “SYCHEM A.E.”, 

σύμφωνα και με τους όρους της αριθμ. 323/2013 Σύμβασης, μεταξύ αυτής και της ΓΓΑΝΠ καθώς και της 

τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 14SYMV002342754).  

 

Μετά ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα παραχωρήσει την μ/α στον Ανάδοχο ο οποίος θα την θέσει 
σε πλήρη αποδοτική λειτουργία. Από την ημερομηνία παράδοσης της μ/α θα αρχίζει ο χρόνος παράδοσης 

πόσιμου νερού.  Ο ανάδοχος θα παρέχει πόσιμο νερό στο Δήμο Λειψών από 1-1-2018 μέχρι και 31-12-2020. 

 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει πόσιμο νερό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η ελάχιστη εγγυημένη 

ποσότητα πόσιμου νερού που θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο θα ανέρχεται σε 45.000 κ.μ. ανά έτος και η 

μέγιστη ποσότητα έως 65.000 κ.μ. ανά έτος. Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα καταμετρώνται και 

πιστοποιούνται στην είσοδο της ανωτέρω δεξαμενής με κατάλληλο σύστημα μέτρησης (ηλεκτρονικό 

υδρόμετρο), το οποίο θα εγκατασταθεί με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου ως εξής: 

 

-Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ομαλή επεξεργασία και παροχή επεξεργασμένου νερού σε καθημερινή 
βάση, στα όρια των δεδομένων της παρούσας. Οι παρεχόμενες ποσότητες νερού θα καταμετρώνται και θα 

πιστοποιούνται με έναν (1) ηλεκτρονικό υδρομετρητή (παροχόμετρο) που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος με 

δικές του δαπάνες και ευθύνη στην είσοδο της δεξαμενής νερού του Δήμου Λειψών. Το υδρόμετρο θα 

περικλείεται σε μεταλλικό, σταθερό κιβώτιο, το οποίο θα είναι κλειδωμένο με τρία διαφορετικά λουκέτα 

υψηλής ασφάλειας. Τα κλειδιά του πρώτου λουκέτου θα έχει ο Δήμος Λειψών, του δευτέρου θα έχει η 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του τρίτου ο ανάδοχος. Οι μετρήσεις θα πρέπει να μπορούν να γίνονται και χωρίς να χρειάζεται 

άνοιγμα του κιβωτίου, το οποίο θα πρέπει να έχει για τον σκοπό αυτό ένα διαφανές τμήμα.  Στο σημείο 

παράδοσης του νερού στις δεξαμενές του Δήμου και πριν το υδρόμετρο, θα πρέπει να υπάρχει παροχή 

(βρύση) για τη λήψη δειγμάτων, η οποία θα είναι εξασφαλισμένη σε αντίστοιχο μεταλλικό σταθερό κιβώτιο, 
το οποίο θα είναι επίσης κλειδωμένο με δυνατότητα αυτοτελούς πρόσβασης. Σε περίπτωση βλάβης του 

υδρομετρητή, αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα από τον Ανάδοχο. Στο κιβώτιο 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 Λειψών και τον Ανάδοχο, για 

τον έλεγχο των ποσοτήτων νερού. Αν όλες οι παράμετροι (θερμοκρασία νερού, πιέσεις, pH, τιμή 
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αγωγιμότητας, στάθμες δεξαμενών κ.λπ.) βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, η λειτουργία θα 

συνεχίζεται κανονικά, διαφορετικά θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σκοπό την προστασία του 

προσωπικού και των μηχανημάτων. 

 

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί ένα «ημερήσιο ημερολόγιο» στον τόπο εγκατάστασης της μονάδας όπου 

θα καταγράφεται η λειτουργία της. Στο ημερολόγιο αυτό θα καταγράφεται η καθημερινή παραγωγή του 

όπως μετριέται από τους μετρητές καθώς και το χρονικό διάστημα για κάθε μέρα (εάν υπάρχει) που το 

Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου, σταμάτησε ή λειτουργούσε με 

μικρότερη παραγωγή από την ελάχιστη προβλεπόμενη. Κάθε ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο 

λειτουργίας και συντήρησης του Αναδόχου και την Επιτροπή Παραλαβής Νερού του Δήμου Λειψών και 
αποτελεί την βάση για την προετοιμασία των λογαριασμών προς πληρωμή. Για την πληρωμή του μηναίου 

τιμήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω ώστε να βεβαιώνεται η ελάχιστη μηνιαία παροχή. Εάν ο 

αντιπρόσωπος του Αναδόχου ή η Επιτροπή του Δήμου Λειψών αδυνατεί να υπογράψει το «ημερήσιο 

ημερολόγιο» για λόγους ανωτέρας βίας, τότε η υπογραφή του αντιπροσώπου που υπογράφει θα αποτελεί 

από μόνη της επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας 

σε ένα από τα δύο μέρη να υπογράψει το καθημερινό δελτίο λόγω παρεμπόδισης από το άλλο μέρος ή λόγω 

ανώτερης βίας, το μέρος που δεν υπέγραψε θα έχει το δικαίωμα, εντός (5) πέντε ημερών να αμφισβητήσει 

εγγράφως τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει θα λυθεί όπως 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 
Η συνολική ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παρεχόμενου πόσιμου νερού θα ανέλθει σε 135.000 κ.μ. για τρία 

(3) έτη και η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα θα ανέλθει σε 195.000 κ.μ. για τρία (3) έτη.  

 

Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξαιτίας εντολών της Γ.ΓΑΙ.Ν.Π ή λόγω του ότι 

η δεξαμενή αποθήκευσης του Δήμου Λειψών είναι γεμάτη ή έχει προκύψει ζημιά στις εγκαταστάσεις της, ή 

εξαιτίας άλλων λόγων ή περιστατικών που ανάγονται σε υπαιτιότητα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

σταματήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή να μειώσει την παραγωγή κατά ανάλογο μέτρο. 

 

Η υποχρέωση της παράδοσης από τον Ανάδοχο των ελάχιστων ποσοτήτων όπως προαναφέρθηκε, θα 

υπόκειται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα και 
στην μείωση ή παύση της παραγωγής εξαιτίας ανωτέρας βίας και/ή εντολών της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π ή άλλων λόγων 

πέρα από τον έλεγχο του Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο σημείο που έχει καθοριστεί με τις προδιαγραφές της Σύμβασης 

ήτοι στην είσοδο της δεξαμενής του Δήμου Λειψών. Από το σημείο αυτό και έπειτα η διανομή του πόσιμου 

νερού είναι υποχρέωση του Δήμου Λειψών.  

 

Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις ποσότητες νερού, για 

τις οποίες αποζημιώθηκε (ως ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα) και δεν παρελήφθησαν, μετά το πέρας της 

σύμβασης και σε διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.  

 Τεχνικές προδιαγραφές μ/α 

 

Οι προδιαγραφές της μ/α αναγράφονται στην προσφορά της Αναδόχου εταιρείας “SYCHEM A.E.”, η οποία 

κατατέθηκε στην Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και έλαβε τον αρ.πρωτ. 258/11-1-2013, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της αριθμ. 323/2013 Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και της εταιρείας “SYCHEM A.E.”. 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα ολοκληρώσει τα έργα και θα ξεκινήσει την παροχή πόσιμου νερού εντός του 

καθορισμένου χρόνου. 

Κατά την λήξη του χρόνου παράδοσης πόσιμου νερού (είτε λόγω λήξης του χρόνου, είτε λόγω καταγγελίας) ο 
ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. σε πλήρη και κανονική λειτουργία και χωρίς καμιά 

αποζημίωση τις εγκαταστάσεις της μ/α καθώς και όλο το συνοδό εξοπλισμό και έργα που έχει εκτελέσει. 
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Επίσης, θα παραδώσει την μ/α σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Για την κατάσταση αυτή θα γνωμοδοτήσει 

η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του Δήμου Λειψών (Παράρτημα VΙ).  

Σε περίπτωση παραχώρησης της μονάδας αφαλάτωσης στον Δήμο Λειψών, η παράδοση θα γίνει σε αυτόν.  

Μέγιστη προσφερόμενη τιμή 

Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 2,00 € ανά κ.μ., μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 

24%.  

 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 483.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 390.000 €, ΦΠΑ: 93.600 €), για χρονικό διάστημα από 1-1-2018 μέχρι και 
31-12-2020. 

                                                                                                              

Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του 

έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης 

νησιών Αιγαίου» την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 
 
Η δαπάνη κατανάλωσης ρεύματος που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης θα 
βαρύνει τον Δήμο Λειψών, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και Δήμου Λειψών 
(ΑΔΑ: 6406ΩΛ0-0Φ8) (Παράρτημα VI). 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 65122000-0. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της χαμηλότερης τιμής.  

Ειδικοί όροι 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τον κατάλληλο εξοπλισμό-υλικά για 

την άρτια εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να λάβει γνώση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης στον χώρο 

εγκατάστασης και λειτουργίας της μ/α και ως εκ τούτου καμία απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των 

υστέρων εξ αιτίας της κατάστασης που επικρατεί εκεί. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την κατασκευή των συνοδών έργων και υποδομών λειτουργίας της μ/α 

να λάβει υπόψη του τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις λειτουργίας της υπάρχουσας μ/α και να εξασφαλίσει 

την απόλυτη συμβατότητα αυτών με την μ/α.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω να θέσει την μ/α σε πλήρη 

αποδοτική λειτουργία, με δικό του προσωπικό και να παρέχει σταθερά πόσιμο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης στις ποσότητες που ορίζονται στην διακήρυξη και να φροντίζει ώστε η δεξαμενή νερού του Δήμου 

να διατηρείται πλήρης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερησίως την ποσότητα που παραγγέλλει ο 

Δήμος Λειψών. Σε περίπτωση που για ειδικούς λόγους ή έκτακτης ανάγκης απαιτείται υπέρβαση της μέγιστης 

ετήσιας προβλεπόμενης ποσότητας πόσιμου νερού, απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Η σχετική 

υπέρβαση δύναται να συμψηφίζεται με τις ποσότητες προηγούμενων ή επόμενων ετών. Σε κάθε περίπτωση, 
εφόσον απαιτηθεί υπέρβαση της συνολικής μέγιστης ποσότητας των 195.000 κ.μ. για τρία (3) έτη,  απαιτείται 

τροποποίηση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λειτουργεί και να συντηρεί με δικά του έξοδα και ευθύνη την μ/α για το  

χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  όλες τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις, και ότι άλλο απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν από τη 

σύμβαση ανάθεσης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των 

μετρήσεων του παραγόμενου νερού, κάθε μήνα, τις οποίες θα παραδίδει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μαζί με τα 
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αντίστοιχα πρωτόκολλα, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύουν το μηνιαίο τιμολόγιο που θα 

εκδίδει ο Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει στη δεξαμενή του Δήμου Λειψών κατά την διάρκεια της 

σύμβασης πόσιμο νερό με προδιαγραφές και χημικές αναλύσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 

«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Φ.Ε.Κ. 892/Β/11.7.2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. 

οικ. 38295/2007 (Φ.Ε.Κ. 630 τ.Β'/26.4.2007) και εκάστοτε ισχύει. 

Η πιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού θα γίνεται με τακτική μηνιαία δειγματοληψία με 

μέριμνα και έξοδα του Ανάδοχου. Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποτε εκείνη επιθυμεί έκτακτες 

δειγματοληψίες.  

Η δειγματοληψία μπορεί να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, που θα παραλαμβάνει το 
νερό και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 

υπογράψει. Ο Ανάδοχος θα δίνει στην Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού κάθε μήνα. Σε 

κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή ο Δήμος Λειψών μπορούν να λαμβάνουν δείγματα νερού οποτεδήποτε. Το 

δείγμα νερού θα λαμβάνεται από το σημείο στο οποίο το νερό παραδίδεται από την εταιρεία στη δεξαμενή 

του Δήμου. Η δειγματοληψία από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή τον Δήμο Λειψών μπορεί να γίνεται χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση της εταιρείας. Σε περίπτωση που η δειγματοληψία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ή του Δήμου δείχνουν ότι η 

ποιότητα νερού δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω ποιοτικές προδιαγραφές, θα καλείται η εταιρεία σε κοινή 

δειγματοληψία και το δείγμα θα αναλύεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από πιστοποιημένο 

εργαστήριο φορέων του Δημοσίου, το δε αποτέλεσμα θα είναι δεσμευτικό για την εταιρεία και την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

ή τον Δήμο Λειψών. 

Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική και μικροβιολογική άποψη, 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 ενενήντα (90) ημερών του 3ου 

τριμήνου. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο και για δεύτερη φορά εντός του ιδίου 

ημερολογιακού έτους, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα 

στην παρούσα και 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 που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική και μικροβιολογική άποψη, τότε ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις αστικές και άλλες ευθύνες, ενώ θα πρέπει να αποζημιώσει και για όποιες 
ενέργειες εξυγίανσης του δικτύου και της δεξαμενής του Δήμου Λειψών.  

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. 

Κάθε μήνα, για κάθε κυβικό μέτρο πόσιμου νερού που υπολείπεται της μηνιαίας διαθεσιμότητας και δεν έχει 

παραδοθεί με υπαιτιότητα του Αναδόχου (δηλαδή, εκτός από τις περιπτώσεις μη παράδοσης λόγω 

αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από μέρους της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ή λόγω οδηγιών που δόθηκαν από την 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ή λόγω ανώτερης βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την ευθύνη του Αναδόχου), ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να πληρώσει στην Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αποζημίωση ίση με τα κυβικά που δεν παραδόθηκαν σε 

ένα μήνα, επί την συμβατική αξία €/m3. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και σε περίπτωση μειωμένης παροχής 
νερού (π.χ. βλάβης) για περισσότερο από 12 ώρες, μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση του Δήμου 

Λειψών με κοινοποίηση στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.. Για την κάλυψη των αναγκών των 12 ωρών ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

διατηρεί την δεξαμενή νερού του Δήμου πλήρη. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να 

παραδίδει κατάλληλο νερό με οποιοδήποτε τρόπο, που ο ίδιος θεωρεί πρόσφορο. Σε κάθε περίπτωση κατά 

την οποία ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδίδει, τις απαιτούμενες ποσότητες νερού, η 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δικαιούται να διασφαλίσει την ομαλή υδροδότηση του Δήμου Λειψών με τις υπολειπόμενες 

ποσότητες, με όποιο άλλο τρόπο κρίνει αναγκαίο και το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

Σε κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα μπορεί να συμψηφίζει μονομερώς τις απαιτήσεις της με τις αντίστοιχες 

οικονομικές απαιτήσεις του Αναδόχου από τη σύμβαση. 
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Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο 

και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-

οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια 

στην ενημέρωσή του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και την προς υπογραφή σύμβαση. 

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου της υπηρεσίας που θα προσφέρει. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν 

προέρχεται . Επίσης εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων προδιαγραφών του 

παραγόμενου νερού οι οποίες θα τεκμηριώνονται με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις όπως 

περιγράφεται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης οι οποίες θα γίνονται με ενέργειες και δαπάνες του. 

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει , άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της 

Σύμβασης, εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει 

την κατάσταση και να την αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, 

θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να 

εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αυτού του είδους, ο 

Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των 

ευθυνών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στο διάστημα κατά τη διάρκεια του 3ου συμβατικού έτους να εκπαιδεύσει 

τουλάχιστον 2 υπαλλήλους, που γι’ αυτό το σκοπό θα διαθέσει ο Δήμος Λειψών, προκειμένου να συνεχιστεί 

από τον τελευταίο η απρόσκοπτη λειτουργία των μ/α μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Ουδεμία ευθύνη έχει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για καταβολή οποιασδήποτε 

αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημία ή τυχαίο γεγονός συμβεί 

κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής 

καθώς και σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, εφόσον απαιτηθεί σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής 

1.1 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών τα οποία μπορούν να είναι  

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

1.2 Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α





E:\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2017\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΙΨΟΙ\λειψοι_Φ 04.10.2017.docΣελίδα 15 

ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο 

προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

1.3 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να τους αποκρούσει, ευθέως 

ή εμμέσως. 

2. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

 2.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2   Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους.  

2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(δ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

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

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
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2.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

2.6 Αποκλείονται επίσης: οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής (υπό τις παραγράφους 1 και 2) στο 

πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει να διαθέτει και τις προϋποθέσεις ως προς την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.5. 

3. Σύνταξη Προσφορών 

3.1  Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

3.2 Προσφορές  γίνονται δεκτές  μόνο για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές, προσφορές για μέρος του 

προκηρυσσόμενου έργου και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

3.4 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της παρούσας ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.                               

Ισχύς Προσφορών: 

3.5  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 60 ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν 

χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.6  Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα 

ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης των προσφορών τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς 

τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του προαναφερόμενου ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

3.7    Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Υποβολή Προσφορών: 

3.8 Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών και απευθείας 

αναθέσεων των άρθρων 117 και 118 του Ν. 4412/2016,  στο Κτίριο ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, 

Λιμάνι Πειραιά 3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318 την 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και έως ώρα 11.00,  

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

3.9 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως φάκελος προσφοράς) που περιέχουν τους επιμέρους τρεις (3) φακέλους που προβλέπονται 

κατωτέρω αναλυτικά. Ένα από τα δύο αντίτυπα είναι το πρωτότυπο της προσφοράς το οποίο υπογράφεται 

και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. Το πρωτότυπο είναι επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς με το αντίγραφο..  
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3.10 Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς, καθώς και οι τρεις επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι του ενιαίου 

φακέλου των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν: 

α) τη λέξη «Προσφορά», β) την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, γ) τον τίτλο της Σύμβασης, δ) την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ε) την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται  τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], στ) Την ένδειξη : «Να 

μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο», ως εξής: 

Διακήρυξη Νο: …………./2017 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  υλοποίησης του έργου: «Προσωρινή 

Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, 

με CPV: 65122000-0» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:   

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  24/10/2017  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Στοιχεία διαγωνιζομένου: ……………… 

Δεν πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

3.11 Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 

υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των 

ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 

του Ν. 4412/2016, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν 

γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές 

ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του Ν. 4412/2016. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να 

απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης 

συμφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, 

ενημερώνει αμέσως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης 

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να 

συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 7 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

3.12 Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

 β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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 Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. 

4. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

4.1 Εκτός του ενιαίου φακέλου, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 

� διαβιβαστικό έγγραφο που θα φέρει σφραγίδα του νομικού προσώπου και υπογραφή του νομίμου 

εκπροσώπου του, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε α) ο τίτλος του 

έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 60 ημερολογιακές ημέρες 

από την επόμενη της  ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 

� παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον ο προσφέρων 

υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Με το 

ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε αντιπρόσωπο του προσφέροντος να 

παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς  και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

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., Ι.Κ.Ε. : εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, 

� Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: η  προβλεπόμενη στην περίπτωση γ της παραγράφου 4.4 

συμβολαιογραφική πράξη με την οποία εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της 

προσφοράς.  

 

4.2 Φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής: O Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει δύο (2) 

υποφακέλους,  ένα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα 

αυτών. Ο πρωτότυπος φάκελος υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. 

4.3 Περιεχόμενο φακέλου: 

 α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης, πλήρως συμπληρωμένο μετά των δικαιολογητικών σε όσα πεδία του ΤΕΥΔ απαιτείται, ήτοι: 

i. Νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανακοίνωση ΓΕ.ΜΗ., καταστατικό 

κ.λπ.). 

ii. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του. 

iii. Τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 4.6 (Κατάλογος συνοπτικής περιγραφής των 

κυριότερων έργων προσφέροντος, βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου, στοιχεία τεκμηρίωσης).  

β. Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου (υπεύθυνος έργου & μέλη) προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις, 

θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένες, οι οποίες προβλέπουν: 
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- τα στοιχεία που έχουν υποβάλει είναι ακριβή και αληθή και δέχονται χωρίς επιφύλαξη τους όρους του 

παρόντος διαγωνισμού, 

- αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που 

περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά και υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια του παρόντος έργου,  

- δεν συμμετέχουν σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης,  

- δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και 

σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, εφόσον απαιτηθεί σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου. 

        4.4  Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

α. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν:  

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

παρόντος και  

β. 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.) 

γ. 
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. 

δ. 
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 

� να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 

� να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν 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 ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader). 

ε. 
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. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο και 

αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
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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 τον 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 τον 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. 

 

στ. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν υπό τη μορφή Ένωσης ή Κοινοπραξία πρέπει να 

κατατίθεται για κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας χωριστό ΤΕΥΔ. 

4.5 Δικαιολογητικά-Αποδεικτικά Στοιχεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 

Τα ζητούμενα στην παρούσα παράγραφο αποτελούν κριτήρια επιλογής και ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής. 

Α)  Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε υπηρεσίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης ύδατος και να διαθέτει πενταετή (05) από 1/09/2012 

αποδεδειγμένη (πρέπει να προκύπτει από τον υποβληθέντα κατάλογο έργων της παραγράφου 4.6 
περίπτωση i) εμπειρία, ικανότητα, επαγγελματική ενασχόληση και εμπεριστατωμένη γνώση ως προς το 

αντικείμενο του παρόντος έργου και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (01) έργου 
σχετικού αντικειμένου κατά την τελευταία τριετία (03) (από 1/07/2014). Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος 

ανάδοχος πρέπει κατά την τελευταία τριετία (από 1/07/2014), να έχει εγκαταστήσει, λειτουργήσει και 

συντηρήσει με απόλυτη επιτυχία, μία (1) τουλάχιστον μ/α με την τεχνική της αντίστροφης όσμωσης, 

δυναμικότητας τουλάχιστον 300 κ.μ. ημερησίως.  

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Συνεταιρισμός, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η ειδική 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, μπορεί να 

προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.  

Β)  Η ομάδα έργου να περιλαμβάνει: 

      Τρία (03) τουλάχιστον άτομα : 

�  Ένας (1) Μηχανικός Π.Ε. (Χημικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ως υπεύθυνος 
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης,  

� Δύο (2) τουλάχιστον με ειδικότητες συναφείς με την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου (ενδεικτικά 
Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί Εγκαταστάσεων, Μηχανικοί Αυτοματισμού, Εργοδηγοί κλπ.), ένας εκ των 
οποίων θα παρέχει επί τόπου τεχνικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. 

Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συνεργάζονται 

συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) που θα οριστεί. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό για την τηλεπαρακολούθηση της 

εγκατάστασης επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων παρεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί. 

4.6 Ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδεικνύει τα ανωτέρω, αναφορικά με την εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου 

και στοιχεία ομάδας έργου, με την υποβολή στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής των ακόλουθων:  
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(i) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων που υλοποίησε ο Ανάδοχος από 01/07/2012 

μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών – τουλάχιστον ένα (01) επιτυχώς 

ολοκληρωμένο – με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του 

ποσοστού συμμετοχής - τουλάχιστον 50%- του διαγωνιζομένου σε αυτό.  

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

ημ/νία) 

         

         

 

(ii) Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της Ομάδας Έργου από τα οποία να προκύπτει 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (Β) της παρ. 4.5.  

 

Στοιχεία Τεκμηρίωσης: 

- Εάν ο Αναθέτων είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που 

συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή είτε πρωτόκολλο παραλαβής είτε αντίγραφο 

σύμβασης συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά. 

- Εάν ο Αναθέτων είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό είτε δήλωση που 

συντάσσει ο αναθέτων ιδιώτης. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία της 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου και της ομάδας έργου. 

 

5. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

5.1 Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την τεχνική προσφορά 

σε πρωτότυπο και ένα φάκελο με την τεχνική προσφορά σε αντίγραφο. Η πρωτότυπη τεχνική προσφορά 

υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς 

«Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (cd μη επανεγγράψιμο).  

5.2 Περιεχόμενο φακέλου: Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, βάσει του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τα ζητούμενα 

στις Τεχνικές Απαιτήσεις και στα Παραδοτέα του έργου. Η κάλυψη των υποχρεώσεων για την τεχνική 

προσφορά απαιτεί από τους υποψήφιους τη δέσμευση ότι θα ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις του 

έργου. 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.  

Τονίζεται 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 φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  πρέπει να περιέχει, τα κάτωθι: 
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α) Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και 

κατανόηση των απαιτήσεων του έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου 

και των απαιτήσεων που προβάλλονται εν όψει των παραδοτέων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

β) Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου. Η ενότητα «Μεθοδολογία εκπόνησης για την 

υλοποίηση του έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία 

κάλυψης των ενοτήτων του έργου του προσφέροντος, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα 

συλλεχθούν, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται 

να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων και 

τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

γ) Ικανότητα  και  αποτελεσματικότητα του  οργανωτικού  σχήματος της ομάδας έργου. Η ενότητα «Ικανότητα 

και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή της 

ομάδας έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και 

συντονισμού των στελεχών της ομάδας έργου και τα προτεινόμενα μέσα υλοποίησης προκειμένου για την 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου (ιδίως την περιγραφή των καθηκόντων σε σχέση με τις θεματικές 

ενότητες του έργου και σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων).  

Υποβάλλεται πίνακας  με  αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης/καθήκοντα της Ομάδας Έργου: 

Α/Α Στέλεχος Καθήκοντα στην 
ομάδα 

Ανθρωπομήνες (ή ανθρωποημέρες) που 
προσφέρονται  στο πλαίσιο του έργου 

   π.χ. 6 ανθρωπομήνες 

 

δ)Τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

ε) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα 

από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει 

για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται κατά την λήξη του χρόνου 

παράδοσης πόσιμου νερού (είτε λόγω λήξης του χρόνου, είτε λόγω καταγγελίας) να παραδώσει στη 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. σε πλήρη και κανονική λειτουργία και χωρίς καμιά αποζημίωση τις εγκαταστάσεις της μ/α καθώς 

και όλο το συνοδό εξοπλισμό και έργα που έχει εκτελέσει. Επίσης, ότι δεσμεύεται να παραδώσει την μ/α σε 

άριστη λειτουργική κατάσταση και ότι σε περίπτωση παραχώρησης της μονάδας αφαλάτωσης στον Δήμο 

Λειψών, η παράδοση θα γίνει σε αυτόν.  

 

6. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

6.1 Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την οικονομική 

προσφορά σε πρωτότυπο και ένα φάκελο με την οικονομική προσφορά σε αντίγραφο. Η πρωτότυπη 

οικονομική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους.  Στον υποφάκελο 

της οικονομικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική 

μορφή (cd μη επανεγγράψιμο).  

6.2 Περιεχόμενο φακέλου: Στον επιμέρους φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Η προσφερόμενη τιμή  πρέπει να προσφέρεται σε ΕΥΡΩ. 
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Ειδικότερα όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία : 

Η οικονομική προσφορά παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί. Στην προσφορά 

περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και 

συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα 

βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

ΜΕ ΦΠΑ (€) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(κ.μ.) 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

 

 
1. 

 

Προσωρινή Εγκατάσταση και 

Λειτουργία Μονάδας 

Αφαλάτωσης  ιδιοκτησίας της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής 

δυναμικότητας 600 κ.μ. 

ημερησίως για τις ανάγκες 

υδροδότησης του Δήμου 

Λειψών, με CPV: 65122000-0) 
 

    (εκτός ηλεκτρικής ενέργειας) 

  
 

 
24 

  

ΣΥΝΟΛΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):…………………….. € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………………… ΕΥΡΩ 

 

7. Φάκελος Δικαιολογητικά Κατακύρωσης    

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση καλείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπως 

αποτυπώνονται παρακάτω. Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, σε ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Το πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του αντίγραφου, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας. 

7.1  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:  

i. δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική  απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρ. 73 του ν.4412/2016, ήτοι  για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

ii. δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

iii. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

τους. 

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). Προσκομίζεται επίσης υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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

και γ,  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

7.2  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 τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 7.1.  

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

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

7.3 Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά:   

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1 και 7.2, 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., Ι.Κ.Ε.  τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, τους νόμιμους  εκπροσώπους  του. 

7.4  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 Συμβουλίου του συνεταιρισμού 

δεν έχει καταδικασθεί  με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα  αδικήματα της περίπτωσης α 

της παραγράφου  7.1.    
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β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 7.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 

συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων  β και γ  της παραγράφου 7.2, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα. 

7.5 Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα είτε με γνήσιο υπογραφής είτε ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο που να δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.3 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης (Λόγοι Αποκλεισμού). 

7.6 Ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά: Τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

7.7 Εάν κάποια Χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν 

καλύπτει όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη-

μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

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

ότι δεν εκδίδονται τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις ζητούμενες 

περιπτώσεις. Οι  επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

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

7.8 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

7.9 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

8. Διαδικασία Ανάθεσης 

Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως εξής:  

8.1 Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών που συγκροτείται κατά το  άρθ. 221 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη 

της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και 

εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους ή εξουσιοδοτημένων προς τούτο εκπροσώπους τους. 

8.2 ∆ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του έργου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο της  πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

βάσει χαμηλότερης τιμής. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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•
 Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει 

πρακτικό που περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υπέβαλαν 

προσφορά, και το υπογράφει.  Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η αρμόδια επιτροπή στο πρακτικό τεκμηριώνει την απόρριψη με βάση 

τις τεθείσες προϋποθέσεις και η προσφορά αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

•
 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές (βάσει των 

δικαιολογητικών συμμετοχής) και  λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τεχνικές απαιτήσεις και τους  λοιπούς όρους της 

Διακήρυξης, συντάσσει Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών. 

• Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η οποία προκύπτει από τη σύγκριση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων,  αξιολογούνται οι προσφορές που έγιναν τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τις 

καθοριζόμενες τεχνικές απαιτήσεις. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διαδικασία 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης, η οποία 

κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα. 

•
 Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προκρινόμενου προσφέροντα. 

Μετά την πρόσκληση προς τον προκρινόμενο προσφέροντα για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή συντάσσει  Πρακτικό με το οποίο 

εισηγείται περί της κατακύρωσης του έργου. Το πρακτικό της Επιτροπής  σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση εκτελεστής 

διοικητικής πράξης, η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα.  

9.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 127 του ν. 4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά διοικητικής πράξης της 

Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένστασης κατά του κειμένου της παρούσας πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν, θα εξεταστούν από τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων, η οποία συστήνεται με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθ. 221 του ν. 4412/2016. 

10. Ματαίωση  Διαδικασίας 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

 β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου, 

 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

 β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 

οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

 δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

 ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016, 

 στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

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

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους 1 

και 2, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο 

της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

11. Υπογραφή Σύμβασης – Τροποποίηση όρων σύμβασης 

11.1 Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, υπογράφεται το σχετικό 

συμφωνητικό, το οποίο έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να προσέλθει για την 

υπογραφή. Το συμφωνητικό συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου και την Αναθέτουσα Αρχή. 

11.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος εντός είκοσι (20) ημερών 

σύμφωνα με το την  παρ.4 του  άρ.105 του ν. 4412/2016 από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της  Σύμβασης προσκομίζοντας και την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12. 

11.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η Απόφαση Κατακύρωσης, δεν προσέλθει 

εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου για να υπογράψει την σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα 
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με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση  ζημίας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση τη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1  του 

άρθρου 106 του ν.4412/2016.  

 11.3 Η Σύμβαση υπογράφεται από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή νομίμως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του Αναδόχου και την Αναθέτουσα Αρχή και συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με 

την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, από την οποία διέπεται, και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να 

προκύψει μεταξύ τους στο μέλλον, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Πειραιά.  

11.4 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, δύναται να τροποποιείται η Σύμβαση με 

έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, που επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

11.5 Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενό της. 

12. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

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

περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

12.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 2 μήνες πλέον της συμβατικής 

διάρκειας του έργου. 

12.3 Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι  κοινές υπέρ όλων των μελών 

της και η εγγυητική επιστολή καλύπτει την ευθύνη όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι οποίοι θα 

αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση να καλύπτεται 

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

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

12.4 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

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.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

12.5 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών και πρέπει να περιλαμβάνουν προκειμένου να γίνουν αποδεκτές 

κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Παραρτήματος V της παρούσας και να είναι 

πρωτότυπες. 
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12.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης αυτών. 

12.7 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους (ή στην περίπτωση που οι υπηρεσίες 

είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

13. Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

13.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.3 και 11 περ. δ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

Η ΕΠΠΕ εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου και συντάσσει τα 

σχετικά Πρακτικά. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του Έργου, την προσήκουσα εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης και των τεχνικών απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω 

όρων. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με  τις υποδείξεις της 

Επιτροπής το έργο της οποίας είναι: 

• Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων και η παροχή κατευθύνσεων 

στον Ανάδοχο. 

• Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

• H εισήγηση για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση 

σχετικών πρωτοκόλλων, προκειμένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα. 

13.2 Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες. 

13.3 Η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εις τριπλούν και το για 

κάθε παραδοτέο, το οποίο παραδίδει αρμοδίως στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.. Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 

εγκρίνονται με απόφαση του Υφυπουργού ΝΑ.Ν.Π., η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά, 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016. 

13.4 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΠΠΕ, που μπορεί να σημειώσει επί 

αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη), εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν 

στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την ΕΠΠΕ. 

14. Υποχρεώσεις Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής 

14.1 O Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την παρούσα, την Προσφορά του και τη 

Σύμβαση, στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την Προσφορά του και 

τους όρους της Σύμβασης.  
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14.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην παρούσα, στη Σύμβαση και στην Προσφορά του, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τη 

Σύμβαση, και με τα βελτιότερα χαρακτηριστικά που τυχόν προβλέπονται στην Προσφορά, εκτελώντας όλες 

τις επιμέρους εργασίες που το έργο περιλαμβάνει. 

14.3 Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου 

εντός και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων και  των εξόδων που προκύπτουν 

από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τη χρήση των ειδικών οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο, διότι αποτελεί 

μέρος του προϋπολογισμού του έργου. 

14.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 

τη Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελεί ή οποιαδήποτε υπηρεσία παράσχει σε 

σχέση με τη σύμβαση. 

14.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

14.6 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και ευθύνες, που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

14.7 Ειδικοί όροι: 

α. Σύμφωνα με την παρ.2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο 

Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

14.8 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να διαθέτει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο  πληροφοριακό υλικό σχετικά 

με το έργο, που θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεσή του. 

14.9 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντά σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που 

αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα  παραδοτέα του 

έργου. 

 

15. Τρόπος Πληρωμής 

15.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. που 

διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής: 

•
 Πρωτόκολλα Παραλαβής Πόσιμου Νερού από τριμελή «Επιτροπή Παραλαβής», η οποία θα ορίζεται 

με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από πρόταση του 

Δήμου Λειψών. Η ανωτέρω επιτροπή θα συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής νερού, τα οποία 

υπογράφονται θα από τα μέλη της και από έναν εκπρόσωπο του αναδόχου. Η «Επιτροπή 

Παραλαβής» θα έχει την αρμοδιότητα την έκδοση της «βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής 

ποσότητας νερού». 
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•
 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε 

φορά Κώδικα Φορολογικών στοιχείων. 

•
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

•
 Λογαριασμός Τραπέζης (σε μορφή IBAN) 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. 

15.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα καταβάλλεται κάθε μήνα και εντός τριάντα (30) ημερών από την 

προσκόμιση στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του πλήρους φακέλου των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής. 

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

ακολούθως: 

α) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. στο τέλος κάθε μήνα ένα τιμολόγιο δηλώνοντας το ποσό, το 

οποίο καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα του πόσιμου νερού που έχει παραδώσει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε, επί την τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού. 

β) Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, εντός 30 ημερών από την 

προσκόμιση στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του πλήρη φακέλου των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής. 

γ) Εάν η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αδυνατεί να πληρώσει τον Ανάδοχο μέσα στην προαναφερθείσα περίοδο των 30 ημερών, 

το οφειλόμενο ποσό θα επιβαρυνθεί με δικαιοπρακτικό τόκο, σύμφωνα με την τρέχουσα μονάδα, όπως αυτή 

καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος, που θα υπολογιστεί από την τελευταία ημέρα όπου θα έπρεπε να έχει 

γίνει η πληρωμή (30 ημέρες από την παραλαβή του πλήρη φακέλου των δικαιολογητικών πληρωμής) ως την 

ημέρα εξόφλησης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 330 του ΠΔΕ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και 

συγκεκριμένα τον κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών 

ύδρευσης νησιών Αιγαίου».   

Η πληρωτέα στον Ανάδοχο από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. τιμή μονάδας για το πόσιμο νερό που θα παρέχεται με βάση τη 

Σύμβαση και κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθορίζεται στην Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου, σε ευρώ ανά κ.μ. πόσιμου νερού. 

15.3 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων 

ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει 

περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής 

ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

15.4 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του προσωπικού, των 

συνεργατών του κ.λπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ. και 

όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, 

έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων 

του Αναδόχου, όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

(κατά νόμο κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο 

Ανάδοχος βαρύνεται με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου. 

15.5 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
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15.6 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ). 

15.7 Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης του αρχικού και τυχόν 

επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 

της Σύμβασης. 

15.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

15.9 Εάν στον Ανάδοχο προκύψουν επιπλέον δαπάνες εξ αιτίας καθυστερήσεων ή αναβολών παράδοσης του 

χώρου που θα γίνει το έργο ή λόγω της αποτυχίας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. να καλύψει τις υποχρεώσεις της, ή σαν 

αποτέλεσμα της καθυστέρησης του έργου λόγω εντολών της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., όλες αυτές οι δαπάνες που θα 

αποδειχθούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, θα βαρύνουν 

και θα καλυφθούν από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.Οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν στον Ανάδοχο λόγω ανώτερης βίας 

δεν θα αποζημιωθούν απότην  Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

16. Ολοκλήρωση εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α. Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της σύμβασης. 

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την κατάρτιση του 

τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

17. Καταγγελία – Ευθύνη 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της Σύμβασης εφόσον συντρέχουν οι 

προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του ν.4412/2016 προϋποθέσεις καθώς και  σε κήρυξη του αναδόχου 

εκπτώτου, εφόσον συντρέχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση 

αποδεδειγμένης ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύουν τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 

18. Ρήτρες καθυστέρησης 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου: 

α) με υπαιτιότητα του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

β) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης. 

γ) στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων, υπάρχει δικαίωμα άσκησης διοικητικής προσφυγής εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος λαμβάνει γνώση της σχετικής 

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4412/2016. 

19. Κυριότητα/Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εχεμύθεια/Εμπιστευτικότητα 

19.1 Όλο το υλικό των εκθέσεων και μελετών που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον 

Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών που 

κατείχε με τη λήξη της Σύμβασης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λύση της Σύμβασης. 
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19.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες και 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 

εδ.α’ του ν.4412/2016. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους 

τρίτους, ακόμα κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, 

συμπεριλαμβανομένων και κωδικών πρόσβασης. Η τήρηση εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών και 

στοιχείων από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο. 

19.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

19.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και 

όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την 

υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 εδ.β’ του ν.4412/2016. 

19.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή  ποινική ρήτρα ίση 

με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 

Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

20. Εκχώρηση 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

21. Ανωτέρα βία 

21.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη (Μέρη) δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

21.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως της 

σχετικής γνωστοποίησης του Αναδόχου. 

21.3 Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την 

υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν προκύψουν και 

να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα 

οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την 

επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

21.4 Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές 

υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το 

γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. 

21.5 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο 

εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών. 
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22. Επίλυση Διαφορών  

22.1 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

22.2 Η Σύμβαση θα διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή 

διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών  από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.  

22.3 Ρητά συμφωνείται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

προσφυγής εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή 

πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς.  
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Παράρτημα ΙV 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

-   Ονομασία: [ΓΓΑΙΝΠ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής] 

-   Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [  100015969  ] 

-   Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: […………………………………………….] 

-   Αρμόδιος για πληροφορίες: [………………………………………….] 

-   Τηλέφωνο: [……………………………………………..] 

-   Ηλ. ταχυδρομείο: […………………………………..] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : […………………………………………] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις 

ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Βλέπε Κεφαλίδα Διακήρυξης] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων σχετικά με 

την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα απ’ 

όπου θα φαίνεται η εξουσιοδότηση του 

νόμιμου εκπροσώπου (την έκταση, τον σκοπό 

εκπροσώπησης, σχετικό ΦΕΚ, καταχωρημένη 

πράξη στο ΓΕΜΗ κλπ): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1.1.1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 

2.2.2.2. δωροδοκία7,8· 

3.3.3.3. απάτη9· 

4.4.4.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10· 

5.5.5.5.
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11· 

6.6.6.6. 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

Εκδίδεται από τις κατά τόπους Εισαγγελικές 

Αρχές/Τμήμα Ποινικού Μητρώου ή μέσω 

άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών (π.χ. ΚΕΠ)  

(η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και 

ηλεκτρονικά http://www.ermis.gov.gr/) 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
ii 

Εάν ναι, αναφέρετε14: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
iii 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά: 

α) την πληρωμή φόρων και 

β) των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης15, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[Εκδίδονται από τις αρμόδιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (πχ ΔΟΥ, ΦΑΕ) και Ασφαλιστικούς 

Φορείς (πχ ΕΦΚΑ), αντίστοιχα.]  

 

 

[] Ναι [] Όχι 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, 

οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές 

του. 

[………] 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 
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διακανονισμό για την καταβολή τους ;16 [……] πληροφορίες 

[……] 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 17

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου18; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα19; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων20, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια21 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες:  

[….................] 

Ο οικονομικός φορέας  επιβεβαιώνει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Α: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς22, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς23: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη) (τελευταία τριετία (03) ):  

[…...........] 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ (Π/Υ)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία) 

 

         
 

2) Οι ακόλουθοι βιογραφικά/βεβαιώσεις-

συμβάσεις (για τη συμμετοχή σε 

ολοκληρωμένα έργα – τεκμηρίωση 

εμπειρίας) προσκομίζονται για τα μέλη της 

Ομάδας Έργου (τριμελής (03) ομάδα 

συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής 

Υπεύθυνου Έργου) 

 

 

 

 

 

 

[......................................……] 

 

 

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος 

δηλώνει ότι: 

•
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το 

σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και  

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης, τους οποίους 

έλαβαν γνώση και τους οποίους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
•
 Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την 

έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

παραγράφου 7 της παρούσας Διακήρυξης. 

• Τα μέλη της ομάδας έργου που 

αναφέρονται στην προσφορά θα είναι ίδια 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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με αυτά κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και οι τυχόν αντικαταστάσεις 

στελεχών της ομάδας έργου κατά την 

υλοποίησή του είναι δυνατές, κατόπιν 

αιτήματος του προσφέροντος και εφόσον 

αυτό γίνει δεκτό από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει για την 

αποδοχή του τυχόν αντικαταστάτη και την 

ισοδυναμία των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων. 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται24, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν25. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

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

αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

        Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

        Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

        Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3
α
, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος  

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24
ης

 Οκτωβρίου 2008, για την 

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

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

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

16 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

19 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

20 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

21 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

23 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α





E:\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2017\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΙΨΟΙ\λειψοι_Φ 04.10.2017.docΣελίδα 49 

25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  
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Παράρτημα V 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

           ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………. [Αριθμός εγγυητικής επιστολής]  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ [Ολογράφως και σε παρένθεση 

αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.] 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

………………………………………………………………[Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ.] 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του έργου της υπ’ αριθ. ......  σύμβασης «…………………» [τίτλος σύμβασης], 

σύμφωνα με την [αριθμό/ημερομηνία]  ........................  Διακήρυξη με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 

[ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών] ………………… και αντικείμενο  την «Προσωρινή Εγκατάσταση και 

Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0» 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………... [τουλάχιστον 2 μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας του 

έργου]. 
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ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 Το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη 

παράδοσης του έργου. 

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 λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε1. 

                                                                                                                   

                                                                                                                  (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1
 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 

με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 

υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Παράρτημα VI 

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου &  Νησιωτικής 

Πολιτικής και του Δήμου Λειψών  

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ 

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

& 

 «ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» 

  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::    

 «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» 

 

Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: 

911.400 €  (με ΦΠΑ 24%) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(με  ΦΠΑ) 

Πέντε (5) έτη 350.000 κ.μ. 735.000 € 176.400 € 911.400 € 

 

 

Μυτιλήνη ……………………2017 
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Στον Πειραιά σήμερα  την …..  ……………….. 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (η οποία αποκαλείται στο εξής 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον 

Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, σύμφωνα με την Αριθμ. 

1000.0/104326/2016/7-12-2016 (ΦΕΚ 3987/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

β) Ο Δήμος Λειψών  που εδρεύει στη νήσο Λειψοί, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φώτιο 
Μάγγο, Δήμαρχο Λειψών για την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με την αριθ. 73/2017 (ΑΔΑ: 

6406ΩΛ0-0Φ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.……./…-…..-
2017 (ΑΔΑ: ……………….) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α) όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α) 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 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. 
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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 Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια της υποβοήθησης του 

Δήμου Λειψών από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για την αντιμετώπιση της διαχρονικής λειψυδρίας του Δήμου Λειψών. 

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: 

� Νομική Βάση και Περιεχόμενα της Σύμβασης (άρθρο 1)  

� Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2) 

� Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (άρθρο 3) 

� Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης (άρθρο 4) 

� Ισχύς και Διάρκεια (άρθρο 5) 

� Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 6) 

� Επίλυση Διαφορών – Καταγγελία  (άρθρο 7) 

� Ρήτρες (άρθρο 8) 

� Ανωτέρα Βία  (άρθρο 9) 
� Τελικές Διατάξεις (άρθρο 10) 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και του Δήμου 

Λειψών στον τομέα της παροχής πόσιμου νερού από Μονάδα Αφαλάτωσης (η οποία αποκαλείται στο εξής 

Μ/Α) ιδιοκτησίας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα, που λειτουργεί με την μέθοδο της 

αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου να τερματιστεί ο σημερινός πολυδάπανος τρόπος αντιμετώπισης της 
λειψυδρίας κατά το μέρος, που γίνεται με μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία. 

• Αναθέτουσα Αρχή της παροχής πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Λειψών  είναι η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

• Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λειψών. 

• Φορέας Χρηματοδότησης είναι: 

α)  Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., όχι πέραν του συνολικού ποσού των 911.400 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%),που αντιστοιχεί στη μέγιστη 

προμήθεια 350.000 κυβικών μέτρων νερού για 5 έτη, σε τιμή που θα προκύψει μετά από δημόσιο, ανοιχτό 

μειοδοτικό διαγωνισμό. Η ελάχιστη ετήσια εγγυημένη ποσότητα πόσιμου νερού που θα προμηθεύεται η 
Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. από τον Ανάδοχο θα ανέρχεται σε 45.000 κ.μ. και η μέγιστη ετήσια ποσότητα θα ανέρχεται σε 

70.000 κ.μ. 

        Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις ποσότητες νερού για 

τις οποίες αποζημιώθηκε και δεν παρελήφθησαν (ελάχιστες εγγυημένες) μετά το πέρας της σύμβασης και σε 

διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. 

 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α





E:\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2017\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΙΨΟΙ\λειψοι_Φ 04.10.2017.docΣελίδα 55 

                                                                                                                                                                                                      

β)  Ο Δήμος Λειψών, για το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας από τη 

λειτουργία της Μ/Α. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αναλαμβάνει: 

• Να προκηρύξει Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη παροχής 

πόσιμου νερού, το οποίο θα προκύψει από επεξεργασία θαλασσινού νερού από μονάδα αφαλάτωσης 
αντίστροφης όσμωσης, ιδιοκτησίας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως, για συνολικό 

χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη παροχής πόσιμου νερού. Στη διακήρυξη θα 

συμπεριληφθούν  υποχρεωτικά οι ακόλουθοι όροι :  

 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών (-3-) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης  ή από την 

ημερομηνία περαίωσης του έργου των δοκιμαστικών γεωτρήσεων (εφόσον αυτές δεν έχουν γίνει μέχρι 

να υπογραφεί η σύμβαση) να συντάξει και να υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τις απαραίτητες 

μελέτες και τους σχετικούς φακέλους για την λήψη των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων 

(περιβαλλοντικές, εγκατάστασης των μ/α, εκτέλεσης έργων υδατικών πόρων κλπ.). 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (-3-) μηνών από την ημερομηνία που θα εκδοθούν όλες οι 

προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες (περιβαλλοντικές, εγκατάστασης των μ/α, κλπ.) στο όνομα του 
Δήμου Λειψών, θα πρέπει να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα βάσει των σχετικών 

αδειοδοτήσεων, για να είναι δυνατή η τελική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μ/α. Μετά την 

ολοκλήρωση των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα ενημερώσει εγγράφως την Γ.Γ.ΑΙ.&Ν.Π. η οποία ακολούθως 

θα προβεί στην εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 της τροποποίησης (ΑΔΑΜ: 14SYMV002342754) 

της αρίθμ. 323/2013 Σύμβασης, μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και της εταιρείας «SYCHEM A.E.” όσον αφορά την 

μεταφορά στην τελική θέση και την σύνδεση της μονάδας με κάθε δίκτυο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης 

λειτουργία της.   

• Να προβεί στη μελέτη και εκτέλεση έργου διάνοιξης τεσσάρων (4) γεωτρήσεων θαλασσινού νερού 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 44536/26-7-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της 

Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ.Α). Τα καθήκοντα της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης  Αρχής θα ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της ΓΓΑΙΝΠ. 

• Να παραχωρήσει την Μ/Α στον ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, ο οποίος θα την θέσει σε 

πλήρη αποδοτική λειτουργία. Από την ημερομηνία παράδοσης της Μ/Α από την Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. ο 

ανάδοχος θα παρέχει πόσιμο νερό για πέντε (5) έτη. 

• Να καταβάλει τη δαπάνη παροχής του πόσιμου νερού για μία 5ετία από την υπογραφή της σύμβασης 

και την έναρξη παροχής πόσιμου νερού, πλην της δαπάνης κατανάλωσης ρεύματος που είναι 
απαραίτητη για την λειτουργία της μ/α, η οποία θα βαρύνει τον Δήμο Λειψών. 

• Να παραδίδει ποσότητα και ποιότητα πόσιμου νερού σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου της 

διακήρυξης, που γι’ αυτό το σκοπό θα εκδώσει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.  

• Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της παρούσας.  

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

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του έργου, 

μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης.  

 

2. Ο Δήμος Λειψών αναλαμβάνει: 

• Να παραχωρήσει στον ανάδοχο το οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή «Κατεργόμολος», το οποίο 

αποτελεί μέρος ευρύτερου οικοπέδου 12.000 στρεμμάτων, που είναι δηλωμένο στο βιβλίο 

Κτηματολογίου Δήμου Λειψών με α/α 16/18-12-1973, σύμφωνα με την αριθ. 2616/25-8-2017 
βεβαίωση του Δήμου Λειψών, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία της μ/α, στο οποίο θα  

τοποθετηθούν οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις της Μ/Α αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 600 

κ.μ. ημερησίως με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την έναρξη 
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παροχής πόσιμου νερού. Για το σκοπό αυτό εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης μεταξύ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. και αναδόχου, θα υπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον 

ανάδοχο, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

• Να εξοφλεί τους αντίστοιχους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαστεί για τη 

λειτουργία της Μ/Α και να έχει την πλήρη ευθύνη παροχής κατάλληλης και ανάλογης ποσότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

• Να συγκροτήσει τριμελή «Επιτροπή Παραλαβής» για την παραλαβή του παρεχόμενου από τον 
Ανάδοχο πόσιμου νερού, η οποία θα ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητά του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και η οποία θα έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση της 

«βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής ποσότητας νερού», που πρέπει να συνυπογράφεται από τον 

Ανάδοχο εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, και να υποβάλλεται από αυτόν στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πληρωμής. 

• Να μεριμνά για τη φύλαξη και σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού υδρομετρητή που θα τοποθετηθεί 

για τον έλεγχο του παρεχόμενου πόσιμου νερού. 

• Να διευκολύνει τον ανάδοχο για την εκτέλεση των απαραίτητων υποδομών υποδοχής νερού των 
γεωτρήσεων, των έργων διάθεσης της άλμης και γενικά όλων των  απαιτούμενων συνοδών έργων 

προκειμένου να λειτουργήσει η Μ/Α.  

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (ΚΕΠ), σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της παρούσας.  
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

1.  Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα αντιμετωπίσει τις δαπάνες της παροχής του πόσιμου νερού από την ΣΑΕ 330 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2006ΣΕ33000000 

«Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» και ενδεικτικά 

μέχρι του ποσού των 911.400 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα αντιστοιχεί στη μέγιστη προμήθεια 350.000 

κυβικών μέτρων νερού για πέντε (5) έτη από την έναρξη παροχής πόσιμου νερού, σε τιμή που θα 

προκύψει μετά από δημόσιο, ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα πόσιμου 

νερού που θα προμηθεύεται η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. από τον Ανάδοχο ανά έτος  ανέρχεται σε 45.000 κ.μ. και η 

μέγιστη ετήσια ποσότητα θα ανέρχεται σε 70.000 κ.μ. 

2. Ο Δήμος Λειψών θα αντιμετωπίσει την δαπάνη πληρωμής της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΚΑΕ  10-6211 

του Τακτικού Προϋπολογισμού αυτού. 

 
ΑΡΘΡΟ  5 

ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι :  
α) Τρεις (-3-) μήνες για την σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων μελετών και 

των σχετικών φακέλων για την λήψη των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων (περιβαλλοντικές, 

εγκατάστασης των μ/α, εκτέλεσης έργων υδατικών πόρων κλπ.). 

β) Τρεις (-3-) μήνες από την ημερομηνία που θα εκδοθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

άδειοδοτήσεις, για την εκτέλεση όλων τα απαραίτητων συνοδών έργων, για να είναι δυνατή η τελική 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μ/α. 

γ) Πέντε (5) έτη από την έναρξη παροχής του πόσιμου νερού, μετά το πέρας έκδοσης των απαραίτητων 

αδειοδοτήσεων, διάνοιξης των γεωτρήσεων, κατασκευής των συνοδών έργων εγκατάστασης της Μ/Α για 

την τελική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτής και την παραχώρηση της Μ/Α από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

στον ανάδοχο, ο οποίος θα την θέσει σε πλήρη αποδοτική λειτουργία.  

Στην συνολική διάρκεια δεν συνυπολογίζονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι που θα απαιτηθούν για την έκδοση των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο χρόνος μεταφοράς-σύνδεσης και θέσης σε 

κατάσταση λειτουργίας της μ/α από την εταιρεία SYCHEM A.E., ο χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας και ο 

χρόνος από την οριστική παραλαβή της μονάδας μέχρι την παραχώρησή της από την Γ.Γ.ΑΙ.&Ν.Π. στον 

ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης» (ΚΕΠ), με έδρα τη Μυτιλήνη (έδρα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.). 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμερής και  αποτελείται από: 

• Δύο (2)  εκπροσώπους  της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., με τον  αναπληρωτή τους, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού 

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

• Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λειψών με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Δήμο Λειψών, ως 

μέλος. 

• Στην ΚΕΠ μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Αναδόχου εγκατάστασης και λειτουργίας της Μ/Α, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

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

 
Αντικείμενο της ΚΕΠ είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια 

όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας 

και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία 

των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

 

Η ΚΕΠ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και 
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει έστω και ένα μέλος της. Οι προσκλήσεις 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Δήμαρχο 

Λειψών, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Λειψών και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου.  

 

Η ΚΕΠ είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της 

σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να 

αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της ΚΕΠ, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των 

ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για 

την ΚΕΠ.  
 

Κάθε μέλος της ΚΕΠ μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα 

από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

Τα πρακτικά της ΚΕΠ κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η ΚΕΠ συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι αποφάσεις 

της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν 

όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Η λειτουργία και η λήψη αποφάσεων της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του 

Ν.2690/1989 (ΦΕΚ 45/Α). 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Η ΚΕΠ είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν 

μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.  

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α
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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 απαιτητές πριν από την επέλευση των ανωτέρων 

γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτημα ευλόγου παρατάσεως της 

διάρκειας της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως 

με κοινή συμφωνία  των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα προγραμματική σύμβαση, καθώς και η  καθυστέρηση στη λήψη 
μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από  δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα προγραμματική σύμβαση. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Μυτιλήνης.  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) η Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) και ένα (1)  ο Δήμος Λειψών.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

    

         Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 

         ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                               

 

           ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ                                                                                ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 
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Παράρτημα VI 

Σύμβαση υπ’αριθμ. 323/2013 μεταξύ της Γ.Γ.ΑΙ.ΝΠ. και της εταιρείας  «SYCHEM A.E.» και της 
τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 14SYMV002342754) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ.  323   

 "Προμήθεια δύο (2) μονάδων αφαλάτωσης" 

 Στην Μυτιλήνη σήμερα ημέρα Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μικράς Ασίας 2) οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 Αφενός 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΓΑΙΝΠ) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή της παρούσας από τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. Γιάννη 

Σπιλάνη η οποία αποκαλείται στο εξής "Υπηρεσία", 

 και αφετέρου 

 Η εταιρεία SYCHEM A.Ε που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 518, 153 42 Αγία Παρασκευή), έχει 

αριθμό φορολογικού μητρώου 999954035, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Δ. Υφαντή με Α.Δ.Τ ΑΚ 101966, η 

οποία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ.πρωτ. ΔΓΥ/Φ.720.10/9159/27-11-2012 (ΑΔΑ Β4ΣΤΟΠ-Ρ5Μ) απόφαση-διακήρυξη του Γενικού 
Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη "Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια τεσσάρων (4) μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού, αντίστροφης όσμωσης ", καθώς και 

όλες τις διατάξεις που διέπουν αυτή. 

2. Την προσφορά του Αναδόχου η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία και έλαβε τον αρ.πρ. 258/11-1-2013.  

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΓΥ/Φ.720.10/2633/20-3-2013 (ΑΔΑ ΒΕΔΖΟΠ-4ΦΘ) απόφαση έγκρισης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, στον ανωτέρω Ανάδοχο. 

4.  

 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  
ΆΡΘΡΟ 1 

 ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Με την παρούσα σύμβαση συμφωνείται η προμήθεια και εγκατάσταση από τον Ανάδοχο, των ακολούθων 

μονάδων αφαλάτωσης (Μ/Α): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
Α/Α Είδος 

Ποσότητα 
(τεµάχια) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1. Μ/Α 600 κµ/ηµέρα (Κίµωλος & Λειψοί) 2 630.000,00 € 730.800,00 € 

 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των Μ/Α θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης, της με αριθμ.πρωτ. ΔΓΥ/Φ.720.10/9159/27-11-2012 απόφασης διενέργειας διαγωνισμού, της 

αριθμ. πρωτ. 258/11-1-2013 προσφοράς του Αναδόχου και της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΖΧ4653ΠΩ-92Α





E:\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2017\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΙΨΟΙ\λειψοι_Φ 04.10.2017.docΣελίδα 61 

                                                                                                                                                                                                      

 
 ΆΡΘΡΟ 2  

 ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.  Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια μονάδων εγκατεστημένων και σε πλήρη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδέσεων, τροφοδοσιών και λειτουργικών δοκιμών,  ορίζεται εντός 

ενενήντα  (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  Στον χρόνο αυτό 

συνυπολογίζονται οι εργασίες πλήρους σύνδεσης της μονάδας με κάθε δίκτυο (θαλασσινού νερού, 

απόρριψης άλμης, πόσιμου νερού, ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.), ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους, 

οι λειτουργικές δοκιμές και τα αποτελέσματα των αναλύσεων του παραγόμενου πόσιμου νερού.  Η 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο θα προχωρήσει σε 

προσαρμογή των υπαρχουσών υποδομών, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την παροχή και σύνδεση του 

ηλεκτρικού ρεύματος στον πίνακα της μονάδας, την κατάλληλη διαμόρφωση του σημείου αναρρόφησης 

θαλασσινού νερού (πηγάδια, γεωτρήσεις, υποθαλάσσιος αγωγός), τη δεξαμενή συγκέντρωσης του 
πόσιμου νερού, την τοποθέτηση και σύνδεση με τη μονάδα των αγωγών παροχής του θαλασσινού και 

του πόσιμου νερού, καθώς και απόρριψης της άλμης και των νερών έκπλυσης των φίλτρων, με το 

φρεάτιο υποδοχής τους. Επίσης η ΓΓΑΙΝΠ θα εξασφαλίσει τη προσβασιμότητα στο χώρο εγκατάστασης 

καθώς και τη κατασκευή βάσης σκυροδέματος για την τοποθέτηση των μονάδων. Στην περίπτωση που ο 

Ανάδοχος παραδώσει τη μονάδα αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση της, λόγω έλλειψης 

των παραπάνω υποδομών υποχρέωσης της ΓΓΑΙΝΠ, τότε ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται για όσο 

διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών. 

 

2.  H παραλαβή θα γίνει από αρμόδιες επιτροπές που θα οριστούν με απόφαση της ΓΓΑΙΝΠ στα νησιά 
που θα τοποθετούν οι Μ/Α, παρουσία του Αναδόχου, κατά την  οποία ο Ανάδοχος θα θέσει σε πλήρη 

λειτουργία τις Μ/Α και θα διενεργηθεί ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η παραλαβή θα γίνει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα  27, 28 και 33 του ΠΔ 118/2007. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να λάβει δείγματα του παραγόμενου νερού και με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί στις χημικές 

και μικροβιολογικές αναλύσεις κατά τις οποίες θα πρέπει το παραγόμενο νερό να πληροί απόλυτα τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Εθνική και κοινοτική Νομοθεσία και τις ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις. Η προσωρινή παραλαβή των μονάδων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου προς τη ΓΓΑΙΝΠ, ότι οι 

μονάδες είναι εγκατεστημένες, με πλήρη δυνατότητα λειτουργίας και διαθέτει τις αναλύσεις του 

παραγόμενου νερού τις οποίες παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής.   Η οριστική παραλαβή θα γίνει 

μετά το επιτυχές πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 7 της 

παρούσας. 
  

ΆΡΘΡΟ 3 
ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1.  Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 730.800,00 € (επτακόσιες τριάντα 

χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.  

2.  Η πληρωμή θα γίνει εφ' άπαξ μετά από την οριστική παραλαβή των Μ/Α. 

3.  Η ΓΓΑΙΝΠ θα εκδώσει επιταγές, μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των νόμιμων 
παραστατικών (τιμολόγια – βεβαίωση μη οφειλών στο Δημόσιο και ΙΚΑ) στο όνομα του Αναδόχου, σε 

βάρος των πιστώσεων ΣΑΕ 330  του ΠΔΕ της ΓΓΑΙΝΠ  και ειδικότερα το έργο με κωδικό 2006ΣΕ33000000 

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

1997ΣΕ0330002).  

4.  Στον Ανάδοχο θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).  

5.  Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης κ.λ.π. σχετικά με την υλοποίηση της 

σύμβασης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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6.  Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού και άλλων προϊόντων που αφορούν στη 

σύμβαση, τα οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους της 

εγκατάστασης. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

  
ΆΡΘΡΟ 4 

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1.  Ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Υπηρεσία τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές: 

•  Την υπ' αριθμ. #038608701390007# της τράπεζας PROBANK Α.Ε., κατάστημα Αγίας Παρασκευής, οδός 

Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 518, Τ.Κ. 153 42, ποσού 31.500,00€ το οποίο  αποτελεί το 10% της 

συμβατικής αξίας της μίας Μ/Α (Κίμωλος)  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την καλή 

εκτέλεση των όρων της παρούσας.  

•  Την υπ' αριθμ. #038608701390008# της τράπεζας PROBANK Α.Ε., κατάστημα Αγίας Παρασκευής, οδός 
Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 518, Τ.Κ. 153 42, ποσού 31.500,00€ το οποίο  αποτελεί το 10% της 

συμβατικής αξίας της έτερης Μ/Α (Λειψοί) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την καλή 

εκτέλεση των όρων της παρούσας.  

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει εξ ολοκλήρου υπέρ της Υπηρεσίας, με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς τις εγγυήτριες τράπεζες και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο, σε περίπτωση παράβασης 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση 

σχετικά με την κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η Υπηρεσία διατηρεί 

το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Σύμβασης. 

2.  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για κάθε μονάδα, ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 
επί της συνολικής συμβατικής αξίας της χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο μετά από 

την οριστική παραλαβή της κάθε μονάδας. Για κάθε μία μονάδα αφαλάτωσης θα κατατεθεί ξεχωριστή 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού  9.450€. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών  

καλής λειτουργίας, θα είναι τουλάχιστον κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής 

λειτουργίας των Μ/Α όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των 
συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης  ότι 

αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που 

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση 

του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την 

εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση.    

 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου της προμήθειας των Μ/Α που 

προσέφερε. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν 

προέρχεται. Ευθύνεται δε παράλληλα και για όποια ουσιώδη ή επουσιώδη φανερά ή κρυμμένα τυχόν 
ελαττώματα, τόσο κατά το χρόνο παράδοσης του έργου όσο και μεταγενέστερα. Επίσης εγγυάται απόλυτα 

την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων προδιαγραφών των Μ/Α, όπως αυτές καθορίστηκαν με 

βάση την τεχνική του προσφορά.      

 Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά, Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας (βάσει των τιμών μονάδων), ποιότητας 

και τεχνικών προδιαγραφών.  

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να εγκαταστήσει τις Μ/Α, σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως 

όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει.  

 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
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Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός σε αποκατάστασή της. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, τεχνικού, επιστημονικού 

και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.  

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 Η Υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την οριστική 

παράδοση-παραλαβή του. 

 ΑΡΘΡΟ 6 
 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των Μ/Α, σύμφωνα με τη προσφορά του Αναδόχου, ορίζονται 

οι 27μήνες. Ως έναρξη του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής της κάθε μονάδας.  

2.  Στη περίπτωση που, σύμφωνα με τη προσφορά του Αναδόχου, επί μέρους τμήματα του εξοπλισμού 
καλύπτονται από μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύει ο χρόνος που αναφέρεται στη 

προσφορά του Αναδόχου. 

3.  Σε περίπτωση βλάβης, εντός του χρόνου καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 

εβδομήντα δύο (72) ωρών μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση του φορέα λειτουργίας, να 

αποκαθιστά κάθε βλάβη και να αντικαθιστά τα απαιτούμενα ανταλλακτικά με δικά του έξοδα.  Στη 

περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία με αποδεδειγμένη αμέλεια ή παράλειψη του 

Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα τις κάνει ο φορέας λειτουργίας σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατό να συμφωνηθεί.  

4.  Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον 

φορέα λειτουργίας για κάθε ζημιά που θα προκύψει ως συνέπεια των παραπάνω βλαβών. 

5.  Ο Ανάδοχος παρέχει πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών για τα επόμενα δέκα (10) έτη.  

 

 ΑΡΘΡΟ 7 
 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.  Δοκιμαστική λειτουργία: Μετά από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος  υποχρεούται να 

λειτουργήσει τις μονάδες που εγκατέστησε, με δική του ευθύνη, για χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών.  

2.  Εκπαίδευση: Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εκπαιδεύσει δύο τουλάχιστον τεχνικούς, που θα προταθούν από τον αντίστοιχο φορέα λειτουργίας. Η 

εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί αφού αναλυθούν όλα τα συστήματα και υποσυστήματα της μονάδας. Για 
την καλύτερη κατανόηση θα περιέχονται όλα τα σχετικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην 

Ελληνική γλώσσα όπως προβλέπεται για τις προμήθειες από τα σχετικά διατάγματα. Ο Ανάδοχος μεταξύ 

άλλων θα παρέχει τρεις (3) πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική 

γλώσσα, εκ των οποίων το ένα θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 
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 ΑΡΘΡΟ 8 
 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας και 

εγκατάστασης των Μ/Α υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη 

ευθύνη  για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης των Μ/Α φέρει ο Ανάδοχος. 

 
 ΑΡΘΡΟ 9 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η Υπηρεσία 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 πέραν του τιμήματος για το τμήμα της 

προμήθειας, που έχει εκτελέσει και εφόσον αυτά έχουν οριστικά παραληφθεί. μέχρι του χρόνου της 

καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. 

 

 ΑΡΘΡΟ 10 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθούν και εγκατασταθούν οριστικά όλες οι Μ/Α, 

που προσέφερε ο Ανάδοχος, γίνει η οριστική παραλαβή τους, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 

και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν  
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

 ΑΡΘΡΟ 11 
 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  πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα 

απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση 
της Σύμβασης, εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να 

καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Υπηρεσία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το 

πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για 

να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αυτού του είδους, ο 

Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των 

ευθυνών. 

 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 του 

τιμήματος από αυτή τη σύμβαση σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

 Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Υπηρεσία 

απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.  

 Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Υπηρεσία 

προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο Αλέξανδρος Υφαντής του Δημητρίου, κάτοικος Παλλήνης 
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Αττικής, Οδός Κ. Βίγλας 1 και Ελαιώνων κάτοχος του Α.Κ. 101966/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας 

Παρασκευής σύμφωνα με την αρ. 13095 Ένορκη Βεβαίωση της συμβολαιογράφου Μαρίας Λάσκαρη - 

Πετροπουλάκου.  

 Η κοινοποίηση εγγράφων από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στην ανωτέρω  

διεύθυνση, με φαξ, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 12 
 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.  

 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για τη 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Για τον Ανάδοχο: 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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