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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μικράς Ασίας 2 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 811 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR42 

Τηλέφωνο +302251350281, +30251350373 

Φαξ +30 2251041175, +30 2251047787 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ramel@ypai.gr,  ismos@ypai.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ρ. Μελιγωνίτης, Ι. Σίμος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι «Γενική Γραμματεία» (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)» και ανήκει στην «Γενική 

Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης)»  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από τη διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: www.ypai.gr και www.yen.gr.  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 Βιβλίο ΙI του ν. 4412/2016, ήτοι με την 

οδηγία 2014/25/ΕΕ, ως εκ του αντικειμένου αυτής, καθώς ρητά ορίζεται στο εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 

230 ότι «…οι διατάξεις του παρόντος βιβλίου εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: ... β) την 

τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ».  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Η δαπάνη για την εν  λόγω σύμβαση 

βαρύνει την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., κωδικός έργου 2006ΣΕ3300000 

«Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» οικονομικού έτους 

2018, από πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 41-980-8200.  
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1.3 Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, το οποίο 

θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μεταφορά του 

νερού θα γίνεται με υδροφόρα πλοία του αναδόχου και η παράδοση αυτού θα γίνεται στα παρακάτω  πέντε (5) 

«άνυδρα» νησιά των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου: 

1. ΚΙΜΩΛΟΣ 
2. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
3. ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) 
4. ΛΕΙΨΟΙ 
5. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ 

Εκτός των ανωτέρω προσδιοριζόμενων άνυδρων νησιών, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο υδρευτικό πρόβλημα, 

ο ανάδοχος υποχρεούται για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, εάν 

αυτό απαιτηθεί, είτε λόγω ύπαρξης έντονης λειψυδρίας, είτε λόγω βλαβών σε υφιστάμενες μονάδες 

αφαλάτωσης, είτε λόγω βλαβών σε υπάρχουσες γεωτρήσεις, ταχυδιυλιστήρια κλπ., είτε εξαιτίας οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των νησιών αυτών. 

Σε περίπτωση που σε κάποιο/α εκ των ανωτέρω πέντε (5) νησιών της παρούσας παραγράφου ολοκληρώνεται η 

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας/ων αφαλάτωσης, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

θα δύναται να μειώσει ολικώς ή μερικώς την μεταφερόμενη ποσότητα νερού σε αυτό/ά, για το υπολειπόμενο 

χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

1.3.2 Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 

1/8/2018 έως και 31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 

1/11/2018 έως και 31/12/2018).  

Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει, κατόπιν της θετικής διενέργειας του προσυμβατικού 

ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε τρεις (3) μήνες.  

Αντιστοίχως, η ημερομηνία της 2μηνης παράτασης, εάν αυτή απαιτηθεί, αρχίζει από την επομένη της λήξη της 

3μηνης αρχικής σύμβασης και λήγει σε δύο (2) μήνες. Η ενεργοποίηση του εν λόγω δικαιώματος της 

Αναθέτουσας Αρχής για την παράταση της σύμβασης, θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την λήξη της αρχικής 

διάρκειας της σύμβασης. 

1.3.3 Ποσότητα πόσιμου νερού: Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών η συνολική ποσότητα 

του πόσιμου νερού που δύναται να παραδοθεί στα νησιά της παραγράφου 1.3.1 του παρόντος άρθρου 

ανέρχεται σε έως 69.000 κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, 

ήτοι λειψυδρίας, βλαβών μονάδων αφαλάτωσης ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ., φυσικών 

καταστροφών κλπ., χωρίς τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή 

σε τυχόν αυξομείωση της συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη 
μηνιαία εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.  

Για το χρονικό διάστημα της 2μηνης παράτασης, εάν αυτή απαιτηθεί, η συνολική ποσότητα του πόσιμου νερού 

που δύναται να παραδοθεί στα νησιά της παραγράφου 1.3.1 του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε έως 28.000 

κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, ήτοι λειψυδρίας,βλαβών 

μονάδων αφαλάτωσης ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ.,φυσικών καταστροφών κλπ., χωρίς 

τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή σε τυχόν αυξομείωση της 

συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη μηνιαία εγγυημένη 

μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.  

1.3.4 Εκτέλεση του έργου: Η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των νησιών θα γίνεται με ένα (1) υδροφόρο 

πλοίο τουλάχιστον, αναλόγως των αναγκών υδρομεταφοράς των νησιών. Ειδικά για το μήνα Αύγουστο, εάν το 
ένα πλοίο δεν επαρκεί αποδεδειγμένα για την ταυτόχρονη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των νησιών, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δρομολογήσει και δεύτερο πλοίο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την 

απρόσκοπτη και χωρίς διακοπή τροφοδοσία με πόσιμο νερό του συνόλου των νησιών της παραγράφου 1.3.1  

του παρόντος άρθρου.  
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Σε περίπτωση που κάποιο εκ των υδροφόρων  πλοίων καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για την 

μεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για λόγους ανωτέρας 
βίας και εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.  

 
1.3.5 Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 10,30 € ανά κ.μ., μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 

24%. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 

   999.100,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
   239.784,00 €  (ΦΠΑ 24%) 
1.238.884,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  
 

Το ανωτέρω  ποσό επιμερίζεται ως εξής: 

α) Αρχική 3μηνη Σύμβαση (έως 69.000 κ.μ.)  
710.700,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

170.568,00 €  (ΦΠΑ 24%) 

      881.268,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

β) 2μηνη παράταση Σύμβασης (έως 28.000 κ.μ.) (εάν απαιτηθεί) 

288.400,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

  69.216,00 €  (ΦΠΑ 24%) 

      357.616,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα βαρύνει τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

Σε περίπτωση μείωσης του νόμιμου Φ.Π.Α. από τον σημερινό ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την 
αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα». 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
της παρούσας διακήρυξης.  

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

1.4 Θεσµικό πλαίσιο – Πραγµατικά ∆εδοµένα 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 

στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

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

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

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

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

άρθρων 7 και 13 έως 15. 
3. 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. 

4. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 377 παρ. 1 περίπτ. 35 και 379 παρ.12 του Ν. 

4412/2016 (Α’ 147). 
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5. 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). 

6. 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). 

7. Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – 

Μεσίτες Ακινήτων–Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 παρ. 1 περίπτ. 
7 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και ισχύει (κατάργηση των παράγραφων 1 έως 5 του άρθρου 132 & των 

άρθρων 133 & 134). 

12. 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. 

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

όργανα». 

14. 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 δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω Π.Δ., η οποία καταργείται από 1-1-2018, ενώ ειδικά 
η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 

διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του 

άρθρου 379 του ν.4412/2016 (Α’ 147), ήτοι από 1-1-2021. 

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

Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

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

17. 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…». 

18. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
19. Του Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

20. Του Π.Δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

21. Του Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών». 

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

23. 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. 

24. 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. 

25. Της αριθμ. 1191/2017 (Β’ 969) ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 
26. Της αριθμ. 56902/215 (Β’ 1924) 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. 

27. Της αριθμ. 57654 (Β’ 1781) 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. 

28. Της αριθ. 2879/2-3-2018 (Β’ 879) απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν 

την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 
29. Της αριθ. 219/2005 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή 

από τον τότε Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

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

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

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

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

παραπάνω. 

31. Της αριθμ. 1000.0/104326/2016/7.12.2016 (Β’ 3987) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό». 
32. Της Αριθ.1000.0/35289/2015/5.11.2015 (Β’ 2582) Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής ‘’Με εντολή Υπουργού’’ στον Γενικό 

Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 1000.0/104334/2016/7-12-2016 

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3987). 

33. Του με αριθμ. 1.085/11-5-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003118261) Υπηρεσιακού Σημειώματος-Πρωτογενούς 

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

34. Της με αρ.πρωτ.4122.72-10/1721/18-5-2018 (ΑΔΑ: 63414653ΠΩ-Σ0Λ, ΑΔΑΜ: 18REQ003118737) απόφασης 

του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα την «‘Εγκριση δαπάνης για την ‘’Μεταφορά 

και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και 

Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 01.08.2018 έως και 31.10.2018), με 

δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 01.11.2018 έως και 31.12.2018)». 

35. Της παρατεταμένης ανομβρίας στα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με τα παρεχόμενα στατιστικά στοιχεία 

βροχοπτώσεων από τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς στο χώρο του Αιγαίου, η οποία συνεκτιμήθηκε 

στην παρούσα διακήρυξη ως προς τις προκηρυσόμενες ποσότητες. 

36. Της ανάγκης μεταφοράς & παράδοσης πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α. άνυδρων νησιών των  Νομών 

Δωδεκανήσου & Κυκλάδων και μετά τη λήξη της υπ’αριθμ.477/2018 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV002608630) 

της Γ,Γ,ΑΙ.Ν.Π. με την εταιρεία ‘’ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ι Ν.Ε.’’ «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές 

των Ο.Τ.Α. άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

(από 31/01/2018 έως 30/07/2018)» στις 30-7-2018, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση 

των νησιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διακοπεί, ούτε να ανασταλεί. 

37. Της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικονομικού έτους 2018 και 

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

βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου».  

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 

22-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών). 
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1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/05/2018 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

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

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 

296 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:  

� Σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα του Ν.Δωδεκανήσου («Η Δημοκρατική της Ρόδου»). 

� Σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα του Ν.Κυκλάδων («Κοινή Γνώμη»). 

� Σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του Ν.Δωδεκανήσου  («Νησιώτικη Διαδρομή»). 
� Σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα του Νομού Λέσβου (ως έδρα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) («Δημοκράτης»). 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.ypai.gr  και www.yen.gr. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Tα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεών της στον 
Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές 

συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος B’ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 339 του ν. 4412/2016, καθώς και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, και 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η με Αριθμό Αναφοράς: 2018-074147 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη  
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ.προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 095-217618, ΑΔΑΜ: 18PROC003125406) 

•  η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  Σχέδιο Σύμβασης  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

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

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr   του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες  πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών–διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

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

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

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

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

το έγγραφο. 

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

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, παρά μόνο από 

περίληψη με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

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

Οι εγγυητικές επιστολές μπορεί να εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

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

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

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

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, ή 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δέκα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ (19.982,00 €)  (σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

 

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

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52).  

 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη 

η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  
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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 αμετάκλητη 

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

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

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

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

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

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

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

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. 
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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. 

ή/και   

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. [για λόγους αρίθμησης] 

2.2.3.4. 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) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

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

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

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

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

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

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

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

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 

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

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

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. 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.  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 της παρούσας, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 

έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 

αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 

ενεργούς συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 

καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω  απόφαση. 

 
2.2.3.8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας δηλώνει καταρχάς τα μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει, κατά το 
χρονικό σημείο της προκαταρκτικής απόδειξης στο Ε.Ε.Ε.Σ., τα δε σχετικά στοιχεία και τεκμήρια τα προσκομίζει 

σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  

 

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με  το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί 

από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή αυτής. 
 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση, που προβλέπεται 

στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ‘Ενωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία οικονομικών φορέων, αποκλείεται, 

εάν κάποιος από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη λόγους αποκλεισμού συντρέχει στο πρόσωπο ενός εκ 

των μελών της ‘Ενωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Για τον λόγο αυτόν, υποβάλλεται χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 

μέλος της της ‘Ενωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, η δε αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρα 79, 80 και 81 του ν. 4412/2016, τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 στο πρόσωπο κάθε μέλους της ‘Ενωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 

Κριτήρια Επιλογής 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή 

αποδεδειγμένα και νόμιμα να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σύμβασης. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν:   

(α) Τον Γενικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών τους, για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 

χρήσεις (ήτοι 2015, 2016 και 2017). 

(β) Τον ''Ειδικό'' Ετήσιο Κύκλο Εργασιών τους στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 

σύμβασης , ήτοι την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού, για τις τρεις προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (ήτοι 2015, 2016 και 2017). 

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

λειτουργεί.       

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

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

οικονομικοί φορείς: 

[Ι]   Aπαιτείται:        

Να διαθέτουν υδροφόρα πλοία με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την μεταφορά ποσίμου νερού και όλα 
τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτουν τις 

ισχύουσες διατάξεις για πόσιμο νερό. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 

διοχέτευση του νερού από τις θέσεις υδροδοσίας στις δεξαμενές διανομής των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών. Τα 

πλοία με τα οποία θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι δύο (2), ένα για το 

έργο της μεταφοράς νερού και ένα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας του ενεργού 

πλοίου και τα οποία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

� Να έχουν το καθένα μεταφορική ικανότητα όχι μικρότερη από 2.000 κ.μ. ύδατος.  

� Να είναι οπωσδήποτε αυτοδυνάμως κινούμενα, αποκλειόμενων των παντός είδους ρυμουλκούμενων 

σκαφών ή άλλων πλωτών κατασκευασμάτων.  
� Να ανήκουν στον ιδιοκτήτη είτε εκ δικαιώματος κυριότητας είτε δυνάμει άλλης εννόμου σχέσεως (π.χ. 

ναύλωση).  

� Να είναι χαρακτηρισμένα ως υδροφόρες, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά 

κατασκευαστή. 

(ΙΙ)   Δηλώνουν:  

(α) Τις κυριότερες συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας, εφόσον υπάρχουν, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με τα πλήρη στοιχεία 

(χρόνος, ποσότητα, τρόπος, φορέας). 
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(β) Κατάσταση του προσωπικού του οικονομικού φορέα κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση 

τους με την επιχείρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την 
μεταφορά/παράδοση του νερού.   

(γ)  Αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται. Η υποβολή τους είναι προαιρετική, εφόσον υπάρχουν. Η μη υποβολή τους δεν αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

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

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 (Λόγοι Αποκλεισμού) και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.  

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

ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016) ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





-

18

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Τα σχετικά στοιχεία και τεκμήρια προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, σε μεταγενέστερο χρονικό 

σημείο, με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ήτοι με την πρόσκληση για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.  

Η πρόβλεψη προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο κατά τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 103 

του ν. 4412/2016 και μόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων (λ.χ. τη μη συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού) στο πρόσωπο οιουδήποτε προσφέροντος κατά την διάρκεια της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» -πέραν του ΕΕΕΣ- ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω 
υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και αποκλεισμού του προσφέροντος, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν ελέγxει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην παρούσα φάση. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 316 παρ. 3 

περ. γ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 

(παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

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

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1. 

Ειδικότερα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο: Ελέγχεται η μη συνδρομή του λόγου αποκλεισμού στο ίδιο το 

φυσικό πρόσωπο.   

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο: Ελέγχεται η μη συνδρομή του συγκεκριμένου λόγου 

αποκλεισμού στο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α εις βάρος του/ων οποίου/ων εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 
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απόφαση για τους ανωτέρω λόγους (της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και το/α οποίο/α είναι 

μέλος/η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, η υποχρέωση 

αποκλεισμού αφορά ιδίως:   

� Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, εφόσον σε βάρος τους έχει εκδοθεί 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω λόγους.   

� Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εφόσον σε βάρος τους έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω 

λόγους. Στην έννοια των Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και οι Ναυτικές Εταιρείες (Ν.Ε.). 

β)  για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

      Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 
σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως 

αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ της παρούσας,πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 

είναι ανώνυμη εταιρία [στην έννοια των Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και οι Ναυτικές Εταιρείες (Ν.Ε.)]. 

[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 

εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 
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Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 

έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 

τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016,με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-

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

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

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης. 

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, προσκομίζουν Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση 

που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή του σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη 

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

υποχρέωσης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 της 

παρούσας, οι οικονομικοί φορείς (εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί μειοδότες) προσκομίζουν: 

� Δηµοσιευµένους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα δηµοσιευµένων ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι µικρότερος των τριών ετών), σε 

περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισµών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του 

ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούµενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση 

ισολογισµών.  
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισµός του 2017 δεν έχει δηµοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλουν, αντίγραφο ισοζυγίου µηνός ∆εκεµβρίου 2017. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2017 και από ποιους 

λογαριασµούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.  

Εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είναι Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφα, 

θεωρηµένα από την αρµόδια υπηρεσία, των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων ή 
των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) χρήσεις ή για όσο διάστηµα 

ασκεί την επιχειρησιακή του δράση, εφόσον αυτό είναι µικρότερο.  

� Υπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη, όπου θα δηλώνεται ότι, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι την 

μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού 

οικονοµικές χρήσεις ή για όσο διάστηµα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι µικρότερο. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο. 

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

(εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί μειοδότες) προσκομίζουν 
:  

α) ‘Ολες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την μεταφορά ποσίμου νερού και όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των 

υδροφόρων πλοίων τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτουν τις ισχύουσες 

διατάξεις, για κάθε πλοίο χωριστά, από οποία πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της 
παρ. 2.2.6. (Ι) της παρούσας:   
� Τίτλους ιδιοκτησίας των πλοίων ή νόμιμα μισθωτήρια συμβόλαια εάν είναι μισθωμένα, που να καλύπτουν το 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως και δύο μήνες τουλάχιστον από της 

λήξεως της συμβάσεως.  

� Πιστοποιητικό καταμέτρησης 

� Έγγραφο εθνικότητας 

� Διεθνές πιστοποιητικό προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού, εφ’ όσον τα  πλοία έχουν ολική 

χωρητικότητα μεγαλύτερη από 400 κ.ο.χ. 

� Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (ΠΓΕ) των πλοίων από αρμόδια Υπηρεσία του Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

ή της κατά περίπτωση αρχής της χώρας νηολόγησης αυτών 

� Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης 

� Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (Π.Π.Ρ.Π) 
� Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.) 

� Εγκεκριμένη μελέτη ευστάθειας από την οποία να προκύπτει επί πλέον ο όγκος των δεξαμενών φορτίου και 

το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου συμπεριλαμβανομένων των πινάκων μετρήσεων στάθμης φορτίου 

(sounding tables) με διορθώσεις για την διαγωγή του πλοίου. 

� Βεβαίωση των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών για την καταλληλότητα των πλοίων προς μεταφορά νερού. 

� Πιστοποιητικά απαλλαγής των πλοίων από εμπράγματα δικαιώματα τρίτων ή βεβαιώσεις από πιστωτικά 

ιδρύματα που να δηλώνουν ότι δεν θα παρεμποδίζουν τα πλοία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για 

εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς νερού σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και για όσο διάστημα διαρκεί 

αυτό. 

� Πιστοποιητικό Διακρίβωσης για κάθε υδρομετρητή του υδροφόρου πλοίου-ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητα ποσίμου ύδατος- από διαπιστευμένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή 

και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστωσης για τα 

μετρούμενα μεγέθη. 

� Κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο/πιστοποιητικό. 

 

β)  Κατάλογο των κυριότερων συναφών υπηρεσιών που εκτέλεσε ή συμμετείχε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, 

εφόσον υπάρχουν, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με τα πλήρη στοιχεία (χρόνος, ποσότητα, τρόπος, 

φορέας). 
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γ)  Κατάσταση του προσωπικού του οικονομικού φορέα κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση 

τους με την επιχείρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την μεταφορά/ παράδοση 
του νερού.   

δ)  Αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου.  

ε)  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι γνωρίζουν τόσο την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και τους 

τόπους παραλαβής του νερού, όσο και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παράδοσης και παραλαβής του νερού 

καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης των υδροφόρων πλοίων στους τόπους παράδοσής του και ότι 

αναλαμβάνει την εκτέλεση του «έργου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  
 

Β.5. Δεν απαιτείται απόδειξη συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7. της παρούσας. Η υποβολή τους είναι προαιρετική, εφόσον υπάρχουν. 

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

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος,δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

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

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

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

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

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. 

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

με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
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Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 

αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις 

της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
 
Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται  στη Διακήρυξη, για  τις περιγραφόμενες 

υπηρεσίες. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας πόσιμου νερού και για το σύνολο 
των νησιών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο ν. 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) αριθμ. 56902/215 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ιδίας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

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

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά (στην 

πραγματικότητα η τεχνική περιγραφή) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

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

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

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

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

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

περιγράφεται παρακάτω: 

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

περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»,  

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

τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) (Παράρτημα ΙΙ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 και στην Κατευθυντήρια 

Οδηγία 23/13-2-2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου 

XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
1) Η αναθέτουσα αρχή: 

Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el, το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη 

συγκεκριμένη Διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf τα οποία αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ 

μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για τη διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. 

 

2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

Δύναται, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ε., να το συμπληρώσει:  

� είτε μέσω της λειτουργικότητας «Εισαγωγή ΕΕΕΠ» (προτεινόμενος τρόπος), μέσω της οποίας τηλεφορτώνει 
(upload) το ήδη διαμορφωμένο από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ και, εν συνεχεία, το συμπληρώνει, ως εξής:   

 

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 
μεταβεί στη σελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Εκεί πρέπει να επιλέξει 

«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο .xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού 

που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που έχουν 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον 

τόπο σύνταξης. 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ. 

γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο 

εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον 
Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 

λειτουργία εκτύπωσης .pdf), διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας 

αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να 

εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

δ) Αμέσως μετά την παραγωγή (εκτύπωση) του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά (ακόμη 

και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

ε) Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml,  

 

� είτε μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία απάντησης»,μέσω της οποίας διαμορφώνει εξ αρχής το ΕΕΕΣ, 
επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για την εκάστοτε διαδικασία πεδία, με βάση τους όρους 
των εγγράφων της σύμβασης. 

 

Ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του Διαγωνισμού, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΕΕ 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη 

τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε Διαγωνισμό και να αναφέρονται στη Διακήρυξη, να 

συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν 

ψηφιακά και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σχετικό Διαγωνισμό. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 79Α στο ν.4412/2016 είναι δυνατή, κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
 
Στην περίπτωση αυτή, ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
Η παροχή της ως άνω δυνατότητας, σε καμία περίπτωση, δεν σημαίνει ότι η αναθέτουσα αρχή αποκλείει 
οικονομικούς φορείς στις περιπτώσεις που το ΕΕΕΣ υπογράφεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
 

3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την 

τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd). 

 

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων 
πεδίων του ΕΕΕΣ εκ μέρους των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα  αρχή να 
τους καλούν προκειμένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν,όπως οποιοδήποτε 
άλλο υποβληθέν, με την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
310 του ν. 4412/2016. 
Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συμπλήρωσής του ΕΕΕΣ, τον 
οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας.  
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα από τη διαδικασία, για λόγους ασάφειας 
των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του ΕΕΕΣ ως τέτοιου, η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ζητά διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν παράσχουν τις απαιτούμενες 
διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν μη ικανοποιητικές από την αναθέτουσα αρχή, απορρίπτεται 
η προσφορά τους και οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις έλλειψης υπογραφής/ών στο ΕΕΕΣ δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην, κατά 
τα ανωτέρω, δυνατότητα συμπλήρωσης, καθώς η έλλειψη υπογραφής στο ΕΕΕΣ ή μη νόμιμη/έγκυρη 
υπογραφή του ισοδυναμεί με μη νόμιμη/έγκυρη υποβολή του, η δε ως άνω δυνατότητα παροχής 
διευκρινίσεων ή/ και συμπλήρωσης αφορά μόνο σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα/ δικαιολογητικά..  
Το ΕΕΕΣ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της διακήρυξης. Ως εκ 
τούτου, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να αποκλείει οικονομικούς φορείς λόγω μη συμπλήρωσης ή 
εσφαλμένης συμπλήρωσης από τους τελευταίους πεδίων του ΕΕΕΣ, τα οποία αφορούν σε στοιχεία που δεν 
συνδέονται με όρους της διακήρυξης, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν παραμείνει στο 
διαμορφωθέν από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ. 
Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς αντίστοιχα, κατά τη διαμόρφωση και 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους όρους 
των εγγράφων της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνει υπόψη της τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω πεδία. 
 

Άλλες διευκρινήσεις για την ορθή συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων του ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς 
φορείς περιλαμβάνονται στα Κεφ. 3 & 4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/13-2-2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. 

2.4.3.2 H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του συμβατικού 
αντικειμένου), θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης “Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου -
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων”, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Συντάσσεται συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ψηφιακά) 

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

να παράγαγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 

άνω Παράρτημα. Η Τεχνική Προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, την 

οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να κάνουν 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, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 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 και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

2.4.4 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι  η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

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

επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV 

της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, ήτοι ανά κυβικό μέτρο (κ.μ.) πόσιμου νερού, 

πλέον Φ.Π.Α. και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της 

τιμής που αναγράφεται ολογράφως και της τιμής που αναγράφεται αριθμητικά, θα ισχύει η τιμή που 

αναγράφεται ολογράφως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

από το σύστημα.  

Οι τιμές των προσφορών (καθαρή αξία, άνευ Φ.Π.Α.) δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 
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δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους 

πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ.4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενων από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην 

προσφορά πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών),2.4.3. (Περιεχόμενο υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών συμμετοχής, 

κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης (Y.A.) με αριθμ. 56902/215 (Β’ 

1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και 

συγκεκριμένα στις 22-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Μέσω του Συστήματος ιδίως: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή Διαγωνισμού) του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των 

φακέλων και (υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους 

προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες–

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που 

έχουν υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016: 

- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα 
σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 

από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

-  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές 

και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που 

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 

74),μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή από την 

παρούσα διακήρυξη. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων, ακόμη και με νέα έγγραφα ή δικαιολογητικά  που έχουν 

ήδη υποβληθεί.  

-  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 

ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα 
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Η παροχή της δυνατότητας των ανωτέρω διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών 
και εγγράφων της προσφοράς. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων και της παρούσας διακήρυξης. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών (αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου) δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

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

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

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

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

της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Για το σκοπό αυτό 

η Επιτροπή εκδίδει ειδική πρόσκληση και μεριμνά για την κοινοποίησή της. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

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

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

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

του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού.  
 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

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

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου.  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης. 

Συνοπτικά η ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του Συστήματος, σύμφωνα και με την Υ.Α. 56902/215 (Β’ 1924) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» έχει ως εξής: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον «προσωρινό 

ανάδοχο» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της διακήρυξης 

δικαιολογητικά και στοιχεία. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων (όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές) λαμβάνουν γνώση 

των δικαιολογητικών που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν τα 

πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων για το στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 

4129/2013, και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 308, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, 

μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή 

της σύμβασης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την εν λόγω Σύμβαση μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.   

 
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 317 του ν. 4412/2016. 
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Συνοπτικά η ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του Συστήματος, σύμφωνα και με την Υ.Α. 56902/215 (Β’ 1924) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» έχει ως εξής: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης 

στους προσφέροντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου 

Διαγωνισμού». 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο να 

υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης 

στον ανάδοχο. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση στον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 

4412/2016. 

 
Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του 

άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 3 

του άρθρου 316 του ν.4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

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

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι: 

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

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

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

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

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

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και 

το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού,επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

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

σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί 

την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 

προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρθρου 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρθρου 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 

οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 

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

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 

παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς 

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

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

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, ήτοι μετά την έκδοση 

της βεβαίωσης περαίωσης της παροχής υπηρεσίας από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

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

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη. 

 

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση των εγγυήσεων, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση 

της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, συμπληρωματικά 

οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος B’ του ν. 4412/2016.  

Επίσης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της μεταφοράς του νερού 

υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη  για την ολοκλήρωση 

της μεταφοράς και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος. 
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4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 

Α.Α. 

Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τροποποιήσεις των διατάξεων της σύμβασης κατά τη 

διάρκειά της, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 337 του ν. 

4412/2016, και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και εφ' όσον αυτή κρίνει 

συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού 
εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό. 

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74, του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 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 κατά νησί από την αντίστοιχη Τοπική Επιτροπή (βοηθητική), στα οποία θα αναφέρεται 

η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών ξηράς (ή και του πλοίου ή άλλου κατάλληλου 

εξοπλισμού όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς) χωριστά καθώς η ώρα και οι ενδείξεις 

έναρξης και πέρατος του παραλαμβανόμενου νερού για κάθε παράδοση. Τα πρωτόκολλα αυτά υπογράφονται-
σφραγίζονται από τον εκάστοτε Ο.Τ.Α. και από τον πλοίαρχο του σκάφους (ως εκπρόσωπο του Αναδόχου) και 

σφραγίζονται.   

� Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. 

� Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

� Πιστοποητικό του Ν.Α.Τ. για τα υδροφόρα πλοία μεταφοράς του πόσιμου νερού, περί μη οφειλών από 

ανεξόφλητα ναυτολόγια. 

� Δελτίο αποστολής  για κάθε δρομολόγιο μεταφοράς νερού από κάθε πλοίο. 

� Αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου θεωρημένο από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του νερού. 

� Αναλυτική κατάσταση ανά παράδοση στην οποία θα αναγράφονται : 
α. οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στα νησιά των Κυκλάδων (ανά νησί) 

    β. οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στα νησιά της Δωδ/νήσου (ανά νησί) 

� Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN) με δικαιούχο τον ‘’ανάδοχο’’ προκειμένου να είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ηλεκτρονική εξόφληση των οφειλών.  

� Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα (ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται), 

μετά από την προσκόμιση στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του πλήρη φακέλου των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών 

πληρωμής. 

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. 

5.1.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Συγκεκριμένα  βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

� Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται [άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο έβδομο του ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 
παρ. 7 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ισχύει]. 

� Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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� Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Ο ανάδοχος εξαιρείται από την παρακράτηση φόρου (8%),σύμφωνα με το άρθρ. 64 του Ν.4172/2013 (Α’ 167). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της προκήρυξης, καθώς 

και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις. 

Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα βαρύνει τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση μείωσης του νόμιμου Φ.Π.Α. από τον σημερινό 

ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν.  

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.  

 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το πόσιμο νερό δεν παραδόθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.   

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 205 

του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ήτοι τη Δ/νση Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο «ημερήσιο 

ημερολόγιο πλοίου» στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, έκτακτα 

συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο θεωρείται από τις 
κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του πόσιμου νερού. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 

παραλαβή του νερού από την Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής Πόσιμου Νερού. 

 
6.2  ∆ιάρκεια της σύµβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα 
δίμηνης παράτασης. εάν αυτή απαιτηθεί, η οποία θα αρχίζει από την επομένη της λήξη της 3μηνης αρχικής 

σύμβασης και θα λήγει σε δύο (2) μήνες. Η ενεργοποίηση του εν λόγω δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής για 

την παράταση της σύμβασης, θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών (μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού) απαιτείται εντολή της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ήτοι θα συντάσσεται ενδεικτικό μηνιαίο πρόγραμμα παράδοσης του νερού, το οποίο θα 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο πριν την έναρξη του επόμενου μήνα. Το πρόγραμμα αυτό θα κοινοποιείται επίσης 

και στους αντίστοιχους ΟΤΑ. 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 

Α.Α. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 

τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου (η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 337 

του ν. 4412/2016). Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . 

 

6.3  Παραλαβή του πόσιµου νερού 

Η παραλαβή των ποσοτήτων πόσιμου νερού που παραδίδονται συνολικά στα άνυδρα νησιά των Νομών 

Δωδεκανήσου & Κυκλάδων γίνεται από Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εδρεύει στη Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη και συγκροτείται από υπαλλήλους της.    

 

Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που θα παραδίδονται στα άνυδρα νησιά γίνεται από τριμελείς κατά τόπους 
επιτροπές (βοηθητικές), οι οποίες συνεπικουρούν το έργο της Κεντρικής  Επιτροπής Παραλαβής και οι  οποίες 

ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω επιτροπές 

συντάσσουν και υπογράφουν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, τα οποία υπογράφονται-

σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του αναδόχου και σφραγίζονται από τον 

εκάστοτε ΟΤΑ.  Τα εν λόγω πρωτόκολλα περιέρχονται στην Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής,  η οποία στη 
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συνέχεια με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 5.1 της 

παρούσας, και προκειμένου να προβεί στη παραλαβή του συνόλου της κατά μήνα παραδοθείσας ποσότητας 
νερού, προβαίνει -μεταξύ άλλων- και σε διασταύρωση των ποσοτήτων πού έχουν αποληφθεί εκ μέρους του 

αναδόχου με αυτές που έχουν παραληφθεί αντίστοιχα από τις κατά τόπους επιτροπές των νησιών.  Για την 

διευκόλυνση του έργου της παραλαβής η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υδρομετρητές 

(παροχόμετρα) σε κάθε ΟΤΑ. 

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες ποσότητες πόσιμου νερού δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης,συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσοτική και ποιοτική) των παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 

έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση   

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της μηνιαίας παραδιδόμενης ποσότητας πόσιμου 

νερού, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση της ποσότητας αυτής με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους Γ.1.11 και Γ.1.15 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις ποσότητες πόσιμου νερού που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

                                                                                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
 

                                                                                                                                  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 

1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής   
2. Γραφείο Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής  

  

Ε.Δ.: 
1. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.  

2. Προϊστάμενο Δ/νσης Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 

3. Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας 

4. Τμήμα Προσωπικού-Οργάνωσης 

 5. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων                                          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου - 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(ανήκει στην αρ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 Απόφαση) 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, το οποίο 

θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μεταφορά του 

νερού θα γίνεται με υδροφόρα πλοία του αναδόχου και η παράδοση αυτού θα γίνεται στα παρακάτω πέντε (5) 

«άνυδρα» νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων: 

1. ΚΙΜΩΛΟΣ 
2. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
3. ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) 
4. ΛΕΙΨΟΙ 
5. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ 

Εκτός των ανωτέρω προσδιοριζόμενων άνυδρων νησιών, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο υδρευτικό πρόβλημα, 

ο ανάδοχος υποχρεούται για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, εάν 

αυτό απαιτηθεί, είτε λόγω ύπαρξης έντονης λειψυδρίας, είτε λόγω βλαβών σε υφιστάμενες μονάδες 

αφαλάτωσης, είτε λόγω βλαβών σε υπάρχουσες γεωτρήσεις, ταχυδιυλιστήρια κλπ., είτε εξαιτίας οποιασδήποτε 

άλλης αιτίας που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των νησιών αυτών. 

Σε περίπτωση που σε κάποιο/α εκ των ανωτέρω πέντε (5) νησιών της παρούσας παραγράφου ολοκληρώνεται η 

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας/ων αφαλάτωσης, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

θα δύναται να μειώσει ολικώς ή μερικώς την μεταφερόμενη ποσότητα νερού σε αυτό/ά, για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

Α.2. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 

1/8/2018 έως και 31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 

1/11/2018 έως και 31/12/2018).  

Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει, κατόπιν της θετικής διενέργειας του προσυμβατικού 

ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε τρεις (3) μήνες.  

Αντιστοίχως, η ημερομηνία της 2μηνης παράτασης, εάν αυτή απαιτηθεί, αρχίζει από την επομένη της λήξη της 

3μηνης αρχικής σύμβασης και λήγει σε δύο (2) μήνες. Η ενεργοποίηση του εν λόγω δικαιώματος της 

Αναθέτουσας Αρχής για την παράταση της σύμβασης, θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την λήξη της αρχικής 

διάρκειας της σύμβασης. 

Α.3. Ποσότητα πόσιμου νερού: Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών η συνολική ποσότητα 

του πόσιμου νερού που δύναται να παραδοθεί στα νησιά της παραγράφου Α.1. του παρόντος Παραρτήματος I 

ανέρχεται σε έως 69.000 κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, 

ήτοι λειψυδρίας, βλαβών μονάδων αφαλάτωσης ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ., φυσικών 

καταστροφών κλπ., χωρίς τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή 

σε τυχόν αυξομείωση της συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη 

μηνιαία εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.  

Για το χρονικό διάστημα της δίμηνης παράτασης, εάν αυτή απαιτηθεί, η συνολική ποσότητα του πόσιμου νερού 

που δύναται να παραδοθεί στα νησιά της παραγράφου Α.1. του παρόντος Παραρτήματος I ανέρχεται σε έως 

28.000 κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, ήτοι 
λειψυδρίας,βλαβών μονάδων αφαλάτωσης ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ.,φυσικών καταστροφών 

κλπ., χωρίς τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή σε τυχόν 
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αυξομείωση της συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη μηνιαία 

εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.  

Α.4. Εκτέλεση του έργου: Η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των νησιών θα γίνεται με ένα (1) υδροφόρο 

πλοίο, αναλόγως των αναγκών υδρομεταφοράς των νησιών. Ειδικά για το μήνα Αύγουστο, εάν το ένα πλοίο δεν 

επαρκεί αποδεδειγμένα για την ταυτόχρονη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των νησιών, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να δρομολογήσει και δεύτερο πλοίο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την απρόσκοπτη και 

χωρίς διακοπή τροφοδοσία με πόσιμο νερό του συνόλου των νησιών της παραγράφου Α.1. του παρόντος 

Παραρτήματος  I. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των υδροφόρων  πλοίων καταστεί για οιονδήποτε λόγο 

ακατάλληλο για την μεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή 

για λόγους ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τουλάχιστον δύο (2) υδροφόρα πλοία με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις 
για την μεταφορά ποσίμου νερού και όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτουν τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις για πόσιμο νερό. Θα πρέπει επίσης 

να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διοχέτευση του νερού από τις θέσεις υδροδοσίας στις δεξαμενές 

διανομής των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών. Από τα ανωτέρω δύο (2) πλοία  το ένα  θα χρησιμοποιηθεί για το έργο 

της μεταφοράς νερού (ενεργό) και το άλλο (εφεδρικό) ως ανωτέρω,  και τα οποία πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

� Να έχουν το καθένα μεταφορική ικανότητα όχι μικρότερη από 2.000 κ.μ. ύδατος.  

� Να είναι οπωσδήποτε αυτοδυνάμως κινούμενα, αποκλειομένων των παντός είδους ρυμουλκούμενων 

σκαφών ή άλλων πλωτών κατασκευασμάτων.  

� Να ανήκουν στον ιδιοκτήτη είτε εκ δικαιώματος κυριότητας είτε δυνάμει άλλης εννόμου σχέσεως (π.χ. 
ναύλωση).  

� Να είναι χαρακτηρισμένα ως υδροφόρες, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά 

κατασκευαστή. 

 

Α.5. Τεχνικές προδιαγραφές νερού:  

Το νερό που θα παραδίδεται στα νησιά θα είναι κατάλληλο για πόση, με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 892), με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό 

Δίκαιο η αριθμ. 98/83/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ 38295/2007 (Β’ 630), καθώς και των διορθώσεων σφαλμάτων αυτής, 

όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 986/2007, ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Β.1.   Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ:  
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ 
 
Η συνολική μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 10,30 € ανά κ.μ., μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
ΦΠΑ 24%. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 

    999.100,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
    239.784,00 €  (ΦΠΑ 24%) 
1.238.884,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  
 

Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα βαρύνει τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

Σε περίπτωση μείωσης του νόμιμου Φ.Π.Α. από τον σημερινό ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την 

αντίστοιχη συμβατική τιμή. 
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Β.2.   Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΝΕΡΟΥ  
(κ.μ.) 

ΤΙΜΗ/Κ.Μ. 
(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 
ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 

(με  ΦΠΑ) 

Τρεις (3) μήνες 69.000    10,30 € 710.700 € 170.568 € 881.268 € 

Παράταση δύο (2) μήνες 

(εάν απαιτηθεί) 

28.000  10,30 € 288.400 € 69.216 € 357.616 € 

ΣΥΝΟΛΟ 97.000   999.100 239.784 1.238.884 

 

Η δαπάνη για την εν  λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., κωδικός έργου 2006ΣΕ3300000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών 

ύδρευσης νησιών Αιγαίου» οικονομικού έτους 2018, από πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 41-980-8200.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

Γ.1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Γ.1.1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του έργου και σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) υδροφόρα πλοία με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις 

για την μεταφορά ποσίμου νερού και όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτουν τις ισχύουσες διατάξεις για πόσιμο νερό.  

Γ.1.2.  Τα πλοία που διαθέτουν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) να έχουν μεταφορική ικανότητα όχι μικρότερη από 2.000 κ.μ. ύδατος το καθένα, β) να είναι οπωσδήποτε 

αυτοδυνάμως κινούμενα, αποκλειομένων των παντός είδους ρυμουλκούμενων σκαφών ή άλλων πλωτών 

κατασκευασμάτων, γ) να ανήκουν στον ιδιοκτήτη είτε εκ δικαιώματος κυριότητας είτε δυνάμει άλλης εννόμου 

σχέσεως (π.χ. ναύλωση) και δ) να είναι χαρακτηρισμένα ως υδροφόρες, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από 
τα σχετικά πιστοποιητικά κατασκευαστή. 

Γ.1.3. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μεταφορέας πρέπει να έχει στην κατά τα ως άνω διάθεσή του υδροφόρα πλοία, 

ικανά για τη μεταφορά κατ’ ελάχιστο των ποσοτήτων νερού όπως αναφέρονται ανωτέρω, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες υδροδότησης των άνυδρων νησιών καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. Τα πλοία αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς προσέγγισης στα σημεία φόρτωσης όπου 

ευρίσκονται οι αγωγοί της ΕΥΔΑΠ στον λιμένα Λαυρίου είτε, αν χρειαστεί, οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο 

λιμάνι της Ρόδου, καθώς και στα σημεία εκφόρτωσης στα άνυδρα νησιά.  

Γ.1.4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη φόρτωση και 

εκφόρτωση του νερού στις δεξαμενές όλων των τόπων προορισμού. Είναι υποχρεωτική η χρήση υδρομετρητή 

για τη μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας νερού, ο οποίος θα διαθέτει  πιστοποιητικό διακρίβωσης σε ισχύ 
από διαπιστευμένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας 

κλπ) στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστωσης για τα μετρούμενα μεγέθη.  

Γ.1.5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν τόσο την υφιστάμενη σήμερα 

κατάσταση και τους τόπους παραλαβής του νερού, όσο και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παράδοσης και 

παραλαβής του νερού καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης των πλωτών μέσων στους τόπους παράδοσής του. 

Καμία απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των υστέρων ο ανάδοχος εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί 

στις θέσεις παραλαβής και παράδοσης του πόσιμου νερού, παραμένοντας μοναδικός υπεύθυνος για την 

κανονική υδροδότηση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μη κανονικής υδροδότησης νησιού θα θεωρείται ότι δεν 

εκτελείται η σύμβαση με επιπτώσεις την έκπτωση του αναδόχου και την  κατάπτωση των εγγυήσεων. 
Γ.1.6. Το πόσιμο νερό θα διοχετεύεται με μέσα και δαπάνες του αναδόχου, δηλαδή αντλίες, σωληνώσεις (επίγειες ή 

επιπλέουσες κλπ.) σε υπάρχουσες θέσεις υδροληψίας ή σε αποθηκευτικούς χώρους στα λιμάνια ή σε 

υπήνεμους όρμους των άνυδρων νησιών.  
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Γ.1.7. Ο ανάδοχος που θα εκτελεί την παράδοση του νερού στα άνυδρα νησιά υποχρεούται να ειδοποιεί τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τις Τοπικές Επιτροπές Παραλαβής για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το νερό.  

Γ.1.8. Το νερό που θα παραδίδεται στα άνυδρα νησιά θα είναι κατάλληλο για πόση, με ευθύνη του αναδόχου. Το προς 

παράδοση νερό θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και ειδικότερα την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 892), με την 

οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθμ. 98/83/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ 38295/2007 (Β’ 630), καθώς και των 

διορθώσεων σφαλμάτων αυτής, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 986/2007, ή την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση το νερό που παραδίδεται θα πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με το νερό που 

προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στον λιμένα 

Λαυρίου, είτε από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου. Σε περίπτωση που το νερό που 
προμηθεύεται η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. από την ΕΥΔΑΠ ή από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου δεν 

ανταποκρίνεται στις ανωτέρω προδιαγραφές νερού, ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη. 

Γ.1.9. Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μπορεί να λαμβάνει δείγματα νερού οποτεδήποτε (σημεία φόρτωσης και σημεία εκφόρτωσης). 

Κατά την φόρτωση, παράδοση-παραλαβή του νερού στα νησιά μπορεί να γίνεται δειγματοληψία, από 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., που θα παραλαμβάνει το νερό και θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το οποίο ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να υπογράψει. Για τον  σκοπό αυτό, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο κιβώτιο το οποίο θα περιέχει αποστειρωμένα μπουκάλια 

δείγματος νερού και παγοκύστες για να διατηρούνται τα δείγματα σε κατάλληλη θερμοκρασία. 

Γ.1.10.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται κάθε χημικό, υγειονομικό, μικροβιολογικό, ποιοτικό ή άλλο έλεγχο στις 

δεξαμενές των υδροφόρων πλοίων της σύμβασης και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για την μεταφορά 
οποτεδήποτε το ζητήσει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ως επίσης και να ελέγχει ο ίδιος την καθαριότητα και καταλληλότητα των 

δεξαμενών που χρησιμοποιεί για την μεταφορά του νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνει 

εγγράφως την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ως επίσης και να παρέχει δείγματα και σχετικές εκθέσεις ελέγχου οπόταν το ζητήσει η 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Στο πλαίσιο της υποχρέωσής του αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ενημερώνει τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

αμέσως, εγγράφως και αμελητί σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι οι δεξαμενές και τα 

πλοία δεν είναι κατάλληλα για οιονδήποτε λόγο.  

              Σε περίπτωση που οιοδήποτε από τα ως άνω πλοία καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για την μεταφορά 

νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για λόγους ανωτέρας βίας και 

εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.  
Γ.1.11. Την ευθύνη για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού κατά την παράδοσή του την έχει αποκλειστικά ο 

ανάδοχος. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική ή μικροβιολογική άποψη και η 

επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται σε πρωτογενή αίτια τα οποία εντοπίζονται στις πηγές υδροδότησης, 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 2.500€. Ο ανάδοχος οφείλει με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος θεωρεί 

κατάλληλο, εντός 24 ωρών από την μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ακαταλληλότητας του νερού από την 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., να προμηθευτεί και να παραδώσει την αντίστοιχη ποσότητα πόσιμου νερού. Σε αντίθετη περίπτωση 

η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και τότε η εν λόγω δαπάνη 

προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση υποτροπής του αναδόχου τα ανωτέρω 

πρόστιμα θα διπλασιάζονται και θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου. 

Γ.1.12.  Η παράδοση του νερού θα γίνεται μόνο ύστερα από εντολή της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. προς τον ανάδοχο. Θα συντάσσεται 

ενδεικτικό μηνιαίο πρόγραμμα παράδοσης του νερού, το οποίο θα κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν την έναρξη 

του επόμενου μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση,ουδεμία δαπάνη θα αναγνωρίζεται  (πέραν μικρών αποκλίσεων 

όχι μεγαλύτερων του 5%) και κατά συνέπεια θα εκκαθαρίζεται από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Το πρόγραμμα αυτό θα 

κοινοποιείται επίσης και στους αντίστοιχους ΟΤΑ. 

Γ.1.13.  Η μεταφορά του πόσιμου νερού στα νησιά των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου θα γίνεται με υδροφόρα 

πλοία, κατά βάση από το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αττική (λιμένας Λαυρίου), είτε, αν χρειαστεί, από τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου.  

H Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., για διευκόλυνση του έργου της μεταφοράς πόσιμου νερού στα άνυδρα νησιά των Νομών  
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου από τον «ανάδοχο», επιτρέπει σ’  αυτόν να χρησιμοποιεί τις παροχές νερού 

ιδιοκτησίας της, Ν15Ε00015 (ΑΜ 1751678-26) και Ν15Ε00007 (ΑΜ 2088557-60), που έχει εγκατεστημένες στο 

δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. στον λιμένα Λαυρίου. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε αυτός και μόνο να λαμβάνει νερό από τις παροχές 

της ΕΥΔΑΠ στην Αττική (λιμένας Λαυρίου), που είναι ιδιοκτησία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Ειδικότερα, για τις παροχές της 
ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο και για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εξυπηρέτησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων των 

νησιών του Αιγαίου από τα υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, επιτρέπεται η κατ’εξαίρεση φόρτωση 

των πλοίων αυτών από τις υδροληψίες αυτές. Εν προκειμένω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο 

Λιμεναρχείο Λαυρίου ένα κλειδί των εγκαταστάσεων ασφαλείας των παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές 

συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, η ώρα έναρξης και 

πέρατος της φόρτωσης, η ποσότητα του νερού, καθώς και το νησί προορισμού, υπογεγραμμένο από τον 

πλοίαρχο του σκάφους του Π.Ν. και από εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Λαυρίου. Το Πρακτικό αυτό 

αποστέλλεται στην ΄΄Υπηρεσία΄΄ μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας του ΓΕΝ.  

Σε περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο, για την υδροδότηση των νησιών Ν.Δωδεκανήσου ή/και 

Ν.Κυκλάδων χρειασθεί φόρτωση πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμένα της Ρόδου, τότε ο 
ανάδοχος δύναται να προμηθεύεται -κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής έγγραφης έγκρισης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.- το  

πόσιμο νερό από την ΔΕΥΑΡ (Ρόδος), με επιβάρυνση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για την αγορά του νερού. 

Οι παραδιδόμενες ποσότητες νερού στις δεξαμενές ή τα δίκτυα των ΟΤΑ, θα προκύπτουν από τους 

ηλεκτρονικούς υδρομετρητές που έχει τοποθετήσει για αυτό το σκοπό η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (ή και του πλοίου όταν δεν 

λειτουργούν ή δεν υπάρχουν  τα υδρόμετρα ξηράς). Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και της 

μη λειτουργίας των σταθεροποιητών τάσεως στους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές, η μέτρηση  της 

παραδιδόμενης ποσότητας θα γίνεται με τους υδρομετρητές του πλοίου ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό 

υδρομέτρησης. Το αυτό θα συμβαίνει και σε περίπτωση βλάβης και μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού 

υδρομετρητή οφειλομένης σε απρόβλεπτα αίτια.   

Ουδεμία ευθύνη έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό  
πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημία ή τυχαίο γεγονός συμβεί. 

Γ.1.14. Αν η ποσότητα του νερού που μετρήθηκε στους υδρομετρητές ξηράς των αντίστοιχων ΟΤΑ στα σημεία 

εκφόρτωσης είναι μικρότερη από την ποσότητα που μετρήθηκε στους υδρομετρητές της ΕΥΔΑΠ στα σημεία 

φόρτωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα και η διαφορά αυτή είναι μεταξύ τους μεγαλύτερη από 3%, τότε η 

ποσότητα νερού της διαφοράς που θα προκύπτει άνω του ποσοστού 3%, θα χρεώνεται στο μεταφορέα στην 

τιμή τιμολόγησης του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Απόκλιση μέχρι 3% θα γίνεται αποδεκτή για συνολικό χρονικό 

διάστημα έως έξι μήνες. Η αξία αυτή θα παρακρατείται κατά την έκδοση επόμενων χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής του αναδόχου για την μεταφορά νερού και δεν αποτελεί ποινική ρήτρα.  

Γ.1.15. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, εκτός ανωτέρας βίας, δεν παραδίδει τις 
παραγγελθείσες από τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ποσότητες νερού στα άνυδρα νησιά, τότε η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δικαιούται να 

προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις υπολειπόμενες ποσότητες από άλλη εταιρεία με έξοδα και δαπάνες 

του αναδόχου και να επιβάλλει τις παρακάτω  ποινικές ρήτρες:  

(i) Για την μη παράδοση της ζητούμενης ημερήσιας ποσότητας νερού από μία (1) μέχρι τρείς (3) ημέρες 

καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, δύναται να επιβάλλεται στον ανάδοχο ημερησίως ρήτρα 

υπολογιζόμενη αναλόγως προς την μη παραδοθείσα ποσότητα ως εξής: 

α) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.000 κ.μ., 1.000 € την ημέρα 

β) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.500 κ.μ., 2.000 € την ημέρα 

γ) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 2.000 κ.μ., 3.000 € την ημέρα 

(ii) Για την μη παράδοση της ζητούμενης ημερήσιας ποσότητας νερού από την 4η μέχρι την 10η ημέρα 
καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, δύναται να επιβάλλεται στον ανάδοχο ημερησίως ρήτρα 

υπολογιζόμενη αναλόγως προς την μη παραδοθείσα ποσότητα ως εξής: 

α) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.000 κ.μ., 5.000 € την ημέρα 

β) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.500 κ.μ., 7.500 € την ημέρα 

γ) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 2.000 κ.μ., 10.000 € την ημέρα 

Τα ποσά των ανωτέρω ρητρών θα παρακρατούνται από την πρώτη επόμενη εκκαθαριζομένη αμοιβή του 

αναδόχου. 

(iii) Mετά την 10η μέρα καθυστέρησης, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο 

τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση, με συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

υπέρ του Δημοσίου.  
   Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης εντολής της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., πέρα των 

ανωτέρω ρητρών (προστίμων) που δύναται να επιβληθούν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από πιθανές 

διοικητικές κυρώσεις και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. 
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Γ.1.16.  Ως ανωτέρα βία για την εφαρμογή του παρόντος λαμβάνονται υπόψη: 

α) Η έκδοση δελτίου απαγόρευσης του απόπλου, που καταλαμβάνει πλοία που χρησιμοποιούνται από τον 
ανάδοχο, β) Η αδυναμία της ΕΥΔΑΠ για παροχή πόσιμου νερού και από τις δύο ανωτέρω παροχές της στον 

λιμένα Λαυρίου ταυτόχρονα, και γ) Αδυναμία της απαιτούμενης προμήθειας πόσιμου νερού από το δίκτυο της 

ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Γ.1.17. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και επίσης έχει την 

αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από 

το εργατικό, ναυτικό και φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία. 

Γ.1.18. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα 

επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Γ.1.19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και τη σχετική νομοθεσία, όπως επιβάλλει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, με επιμέλεια και 
εντός των χρόνων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των άνυδρων νησιών. 

Γ.1.20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Γ.1.21. 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 στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 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. 

Γ.1.22. Σε περίπτωση που σε κάποιο/α εκ των ανωτέρω πέντε (5) νησιών της παραγράφου Α.1 του παρόντος 
Παραρτήματος I ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας/ων αφαλάτωσης, η Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα δύναται να μειώσει ολικώς ή μερικώς την μεταφερόμενη ποσότητα νερού 

σε αυτό/ά, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

Γ.1.23. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. σε περίπτωση οιασδήποτε 

μεταβολής ή μετατροπής των νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν τα πλοία με τα οποία θα εκτελείται η 

μεταφορά, ή της εταιρικής ή μετοχικής της σύνθεσης. Στην περίπτωση αυτή παραμένει εν ισχύ η παρούσα 

σύμβαση και το νέο νομικό πρόσωπο  που προκύπτει μετά τη μεταβολή ή μετατροπή υποκαθίσταται 

αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου που υπήρχε πριν τη μεταβολή ή 

μετατροπή. 

 

 

Γ.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Γ.2.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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 κατά νησί από την αντίστοιχη Τοπική Επιτροπή (βοηθητική), στα οποία θα αναφέρεται 

η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών ξηράς (ή και του πλοίου ή άλλου κατάλληλου 

εξοπλισμού όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς) χωριστά καθώς η ώρα και οι ενδείξεις 

έναρξης και πέρατος του παραλαμβανόμενου νερού για κάθε παράδοση. Τα πρωτόκολλα αυτά υπογράφονται-

σφραγίζονται από τον εκάστοτε Ο.Τ.Α. και από τον πλοίαρχο του σκάφους (ως εκπρόσωπο του αναδόχου) και 

σφραγίζονται.   
� Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. 

� Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

� Πιστοποητικό του Ν.Α.Τ. για τα υδροφόρα πλοία μεταφοράς του πόσιμου νερού, περί μη οφειλών από 

ανεξόφλητα ναυτολόγια. 

� Δελτίο αποστολής  για κάθε δρομολόγιο μεταφοράς νερού από κάθε πλοίο. 
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� Αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου θεωρημένο από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του νερού. 

� Αναλυτική κατάσταση ανά παράδοση στην οποία θα αναγράφονται : 
α. οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στα νησιά των Κυκλάδων (ανά νησί) 

    β. οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στα νησιά της Δωδ/νήσου (ανά νησί) 

� Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN) με δικαιούχο τον ‘’ανάδοχο’’ προκειμένου να είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ηλεκτρονική εξόφληση των οφειλών.  

� Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα (ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται), 

μετά από την προσκόμιση στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του πλήρη φακέλου των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών 

πληρωμής. 

 
Η 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. 

 

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 
Συγκεκριμένα  βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

� Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται [άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο έβδομο του ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 

παρ. 7 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ισχύει]. 

� Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
� Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Ο ανάδοχος εξαιρείται από την παρακράτηση φόρου (8%), σύμφωνα με το άρθ. 64 του 

Ν.4172/2013 (Α’ 167). 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, καθώς 
και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις. 

 

Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα βαρύνει τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση μείωσης του νόμιμου Φ.Π.Α. από τον σημερινό 

ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

 

Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης του αρχικού και τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

Γ.2.2.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
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Η παραλαβή των ποσοτήτων πόσιμου νερού που παραδίδονται συνολικά στα άνυδρα νησιά των Νομών 

Δωδεκανήσου & Κυκλάδων γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εδρεύει στη Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη και συγκροτείται από υπαλλήλους της.    

 

Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που θα παραδίδονται στα άνυδρα νησιά γίνεται από τριμελείς κατά τόπους 

επιτροπές (βοηθητικές), οι οποίες συνεπικουρούν το έργο της Κεντρικής  Επιτροπής Παραλαβής και οι  οποίες 

ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω επιτροπές 

συντάσσουν και υπογράφουν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης,τα οποία υπογράφονται -

σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του αναδόχου και σφραγίζονται από τον 

εκάστοτε ΟΤΑ. Τα εν λόγω πρωτόκολλα περιέρχονται στην Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, η οποία στη συνέχεια 

με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο Γ.2.1. του παρόντος, και 

προκειμένου να προβεί στη παραλαβή του συνόλου της κατά μήνα παραδοθείσας ποσότητας νερού, προβαίνει -
μεταξύ άλλων- και σε διασταύρωση των ποσοτήτων πού έχουν αποληφθεί εκ μέρους του αναδόχου με αυτές 

που έχουν παραληφθεί αντίστοιχα από τις κατά τόπους επιτροπές των νησιών.  

Για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υδρομετρητές 

(παροχόμετρα) σε κάθε ΟΤΑ. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες ποσότητες πόσιμου νερού δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης,συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσοτική και ποιοτική) των παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση της 
Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 

έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 

Γ.2.3.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 

να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ι) αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, ήτοι μετά την έκδοση 

της βεβαίωσης περαίωσης της παροχής υπηρεσίας από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση των εγγυήσεων, εκδίδεται σχετικά 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 

 
Γ.2.3.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 

Α.Α. 

Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τροποποιήσεις των διατάξεων της σύμβασης κατά τη 
διάρκειά της, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 337 του ν. 

4412/2016, και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και εφ' όσον αυτή κρίνει 

συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού 

εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό. 
 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

(η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016). Αν 

λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

                                                                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

                                                                                                                            ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

(ανήκει στην αρ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 Απόφαση) 

 

[Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας 

που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 

Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να 

αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 

Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 

διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη 

σχετική απάντηση τους.] 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

Στοιχεία της δηµοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο µέρος Ι 

ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ 

για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθµός της προκήρυξης 

2018-074147 (Α∆ΑΜ: 18PROC003125406) 

Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

2018/S 095-217618 

URL της ΕΕ 

National Official Journal 

- 

Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσηµη ονοµασία: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 

Type of procedure 

Open procedure

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





-

53

 

 

Τίτλος: 

Μεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού σε δεξαµενές των ΟΤΑ άνυδρων νησιών των Νοµών 

∆ωδεκανήσου & Κυκλάδων για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών (ενδεικτικά από 01.08.2018 έως 

και 31.10.2018) µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) µηνών (ενδεικτικά από 01.11.2018 έως και 

31.12.2018) 

Σύντοµη περιγραφή: 

Μεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού µε υδροφόρα πλοία του αναδόχου στα παρακάτω πέντε (5) 

«άνυδρα» νησιά των Νοµών ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων: ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ), 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΚΙΜΩΛΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ. Εκτός των ανωτέρω 

προσδιοριζόµενων άνυδρων νησιών, τα οποία αντιµετωπίζουν έντονο υδρευτικό πρόβληµα, ο 

ανάδοχος υποχρεούται για την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού και σε άλλα νησιά του 

Αιγαίου, εάν αυτό απαιτηθεί, είτε λόγω ύπαρξης έντονης λειψυδρίας, είτε λόγω βλαβών σε 

υφιστάµενες µονάδες αφαλάτωσης, είτε λόγω βλαβών σε υπάρχουσες γεωτρήσεις, ταχυδιυλιστήρια 

κλπ., είτε εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης αιτίας που έχει σαν αποτέλεσµα την ανάγκη κάλυψης των 

υδρευτικών αναγκών του νησιού αυτού. Για την αρχική 3µηνη σύµβαση η συνολική ποσότητα του 

πόσιµου νερού που θα παραδοθεί στα ανωτέρω νησιά ανέρχεται σε µέχρι 69.000 κυβικά µέτρα 

(κ.µ.) κατά ανώτατο όριο. Η ελάχιστη µηνιαία εγγυηµένη µεταφερόµενη ποσότητα πόσιµου νερού 

θα είναι 14.000 κ.µ. Για την 2µηνη παράταση (εάν αυτή απαιτηθεί) η συνολική ποσότητα του 

πόσιµου νερού που θα παραδοθεί στα ανωτέρω νησιά ανέρχεται σε µέχρι 28.000 κυβικά µέτρα 

(κ.µ.) κατά ανώτατο όριο. Η ελάχιστη µηνιαία εγγυηµένη µεταφερόµενη ποσότητα πόσιµου νερού 

θα είναι 14.000 κ.µ. Η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των νησιών θα γίνεται µε ένα (1) 

υδροφόρο πλοίο τουλάχιστον, αναλόγως των αναγκών υδροµεταφοράς των νησιών. Ειδικά για το 

µήνα Αύγουστο, εάν το ένα πλοίο δεν επαρκεί αποδεδειγµένα για την ταυτόχρονη κάλυψη των 

υδρευτικών αναγκών των νησιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δροµολογήσει και δεύτερο 

πλοίο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την απρόσκοπτη και χωρίς διακοπή τροφοδοσία µε 

πόσιµο νερό του συνόλου των νησιών της παραγράφου 1.3.1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση 

που κάποιο εκ των υδροφόρων πλοίων καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για την 

µεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για 

λόγους ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει 

άµεσα. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  Η σύµβαση θα ανατεθεί µε 
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το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της τιµής. 

Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): Αρ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Επωνυµία: 

- 

Οδός και αριθµός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/µείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 

S Ναι 

S Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι 

προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





-

55

 

ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

S Ναι 

S Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 

ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 

- 

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 

(προ)επιλογής]; 

S Ναι 

S Όχι 

 

 

•  Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να 

αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

S Ναι 

SΌχι

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





-

56

 

•  Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, 

ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προµήθειας 

 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

S Ναι 

S Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

 

 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε 

άλλους; 

S Ναι 

S Όχι 

 

 

•  Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς. 

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προµήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 

- 

 

 

Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 

-
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

#1 

 

•  Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 

 

Όνοµα 

- 

Επώνυµο 

- 

Ηµεροµηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθµός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/µείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 

(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

 

Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
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στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 

κατωτέρω; 

S Ναι 

S Όχι 

 

•  Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία 

από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς. Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, 

ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας 

µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV 

και V για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες 

 

 

 

 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας 

•  (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους 

υπό µορφή υπεργολαβίας; 

S Ναι 

S Όχι 

Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 

υπεργολάβων: 

- 

•  Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον 

των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και
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Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισµού 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση µε 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; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

 

 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

∆ιαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του 

οικονοµικού φορέα. 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

 

 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού.
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- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη µε 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; 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). 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 

εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε 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; 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. 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
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- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε 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; 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 

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





-13- 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες 

µορφές εµπορίας ανθρώπων µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το µέγιστο 
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ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισµού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 

--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση; 

S Ναι 

S Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 

απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

S Ναι 

S Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού 

- 

Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονοµικός φορέας 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; 

S Ναι 
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S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος 

µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση; 

S Ναι 

S Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν 

λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

S Ναι 

S Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού 

- 

Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονοµικός φορέας 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; 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισµού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου Ο οικονοµικός φορέας 

έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως 

αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη 

ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του 

κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του 

εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

-
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Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των 

οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας 

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων 

κράτους µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 

δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, 

σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των 

οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας 

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός
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Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας Βρίσκεται ο οικονοµικός 

φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 
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URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά περίπτωση, βλέπε 

ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας. 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της 

σύµβασης
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Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως ορίζεται από την 

εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του 

στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 

Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει συµβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εµπλακεί στην 

κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη 

καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούµενων 

εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονοµικός φορέας: 
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 
 

 

∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 

Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 

Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους 

µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι 

αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 

Η απάντησή σας 

 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

 

URL 

- 

Κωδικός 
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- 

Εκδότης 

- 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 

Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, 

όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα 

κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

παράρτηµα αυτό. 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: απαιτείται η ιδιότητα µέλους συγκεκριµένου 

οργανισµού 

Χρειάζεται να είναι ο οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορεί να 

παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του; 

Η απάντησή σας 

S Ναι 

S Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών 

που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύµβασης ή του 

ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

-
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Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους 

της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
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Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτει η 

σύµβαση για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 

εγγράφων σύναψης της σύµβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

-
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Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Σύσταση οικονοµικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία σύστασης ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα: 

 

Προσδιορίστε 

- 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου 

Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονοµικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 
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συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

Αποδέκτες 

- 

 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

Αποδέκτες 

- 

 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

Αποδέκτες

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





-32- 

- 

 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

Αποδέκτες 

- 

 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ηµεροµηνία έναρξης 

- 

Ηµεροµηνία λήξης 

- 

Αποδέκτες 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

-
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Τεχνικός εξοπλισµός και τα µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας  

Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα 

µέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αποδοχή ελέγχων 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που 

πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή τις 

τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συγκατατεθεί, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

Επιτρέπετε ελέγχους; 

S Ναι 

S Όχι 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων 

Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης) το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα 

παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά προσόντα του. 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους 

της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό 

Το µέσο ετήσιο εργατικό δυναµικό του οικονοµικού φορέα για τα τελευταία τρία έτη: 

 

Έτος 

- 

Αριθµός 

- 

Έτος 

- 

Αριθµός 

- 

Έτος 

- 

Αριθµός 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους 

µέλους της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισµός 
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Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης: 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους 

της ΕΕ; 

S Ναι 

S Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Λήξη 

 

 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα µέρη II έως V 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, 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 δωρεάν [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

ΑΔΑ: ΨΓΨΘ4653ΠΩ-ΓΛ1





E:\ETH_KOIN\WORD\ΕΓΓΡΑΦΑ 2018\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018\ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 2018- 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ εως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ-ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ.doc 

Ο οικονοµικός φορέας 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 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

 

Ηµεροµηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

(ανήκει στην αρ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 Απόφαση) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(σε €/κ.μ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

(σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ) 

         Ολογράφως  Αριθµητικώς 

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και 
παράδοσης πόσιμου νερού με υδροφόρα 
πλοία σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α. άνυδρων 
νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών  με δυνατότητα παράτασης δύο (2) 

μηνών   (CPV: 60600000-4) 
 

 

      10,30 €/κ.µ.  

  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Προσφερόµενη 

Τιµή 
(σε ΕΥΡΩ ανά 

κ.µ.)  

 Συνολική Προσφερόµενη 
Τιµή 

για την υπηρεσία 
(σε ΕΥΡΩ)  

Συνολική Ποσότητα Πόσιµου νερού       
προς µεταφορά (σε κ.µ.)  

 
 

   

97.000 κ.μ. 

 

Χ
 

  

    = 
 

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                                                                             ……/…../ 2018  
                                                                                                       

                                                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                                                     …………………………………………………  

 (Επωνυμία - Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 

                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
 

                                                                                                                             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

(ανήκει στην αρ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 Απόφαση) 
 

Α΄  "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ............................................................................................. 
Κατάστημα ................................................................................................................................. 
(Δ/νση: οδός- αριθμός, Τ.Κ., FAX)                                         ........................................ 

                                                                                                     (Ημερομηνία έκδοσης)                                                                                                 

                                                                                                     ΕΥΡΩ………………………………. 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

Δ/νση  Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 

Μικράς Ασίας 2, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……............                  ΕΥΡΩ ………………………..………… 

Έχουμε την τιμή να σας  γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ:  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:....................................... οδός …………..……………….. αριθμός …. Τ.Κ. …………. 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας…………….…..……… οδός…………… αριθμός ……. Τ.Κ. ………… 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) ……………………………….……………………………………………… οδός …………………………………… αριθμός …... Τ.Κ. …………... 

β) ……………………………….……………………………………………… οδός …………………………………… αριθμός ……. Τ.Κ. …………... 

γ) ……………………………….………………………………………………οδός ………………………………… αριθμός…... Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, μέχρι του ποσού των δέκα 
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ΕΥΡΩ (19.982,00 €),το οποίο καλύπτει το 2% επί 

προϋπολογισθέντος ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 

μας για την συμμετοχή στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αρ.πρωτ.4122.72-10/….../….-5-2018 

απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση 

της Σύμβασης «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των 
Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 1/8/2018 έως 
31/10/2018) με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως 31/12/2018)», με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/6/2018.   
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα  καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς  καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5)  ημέρες από  

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………       (1 μήνας τουλάχιστον μετά τη λήξη χρόνου ισχύος προσφοράς) 
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
                                                                                                                                                                    Με τιμή 

 

                                                                                                                            (Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος) 

                                                                                                                              (Όνομα νομίμου εκπροσώπου) 
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Β΄  "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ............................................................................................. 
Κατάστημα ................................................................................................................................. 
(Δ/νση: οδός- αριθμός, Τ.Κ., FAX)                                         ........................................ 

                                                                                                     (Ημερομηνία έκδοσης)                                                                                                 

                                                                                                     ΕΥΡΩ………………………………. 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

Δ/νση  Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 
Μικράς Ασίας 2, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……............                  ΕΥΡΩ ………………………..………… 

Έχουμε την τιμή να σας  γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ:  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:....................................... οδός …………..……………….. αριθμός …. Τ.Κ. …………. 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας…………….…..……… οδός…………… αριθμός ……. Τ.Κ. ………… 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) ……………………………….……………………………………………… οδός …………………………………… αριθμός …... Τ.Κ. …………... 
β) ……………………………….……………………………………………… οδός …………………………………… αριθμός ……. Τ.Κ. …………... 

γ) ……………………………….………………………………………………οδός ………………………………… αριθμός…... Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, μέχρι του ποσού των 

…………………… ΕΥΡΩ (………..€), το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας, στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την καλή εκτέλεση και πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης από 

τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και οποιαδήποτε απαίτηση του κύριου του κατ’ αυτού που 

πηγάζει από την Σύμβαση με αριθμό..........«Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α 
άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά 
από 1/8/2018 έως 31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως 
31/12/2018)», που αφορά την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/……./….-5-2018 Διακήρυξή σας, σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. 4122.72-10/…../…-….-2018 απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής «’Εγκριση 

αποτελέσματος Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε 

δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών (ενδεικτικά από 1/8/2018 έως 31/10/2018) με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 

1/11/2018 έως 31/12/2018)». 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα  καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς  καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5)  ημέρες από  

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………… (1 μήνα μετά τη λήξη 

της σύμβασης), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απεναντί μας καμιά ισχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.                                                                      Με τιμή 

                                                                                                                           (Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος) 

                                                                                                                            (Όνομα νομίμου εκπροσώπου) 

                                                                                                                               

                                                                                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

                                                                                                                                         ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Σχέδιο Σύµβασης 

(ανήκει στην αρ.πρωτ. 4122.72-10/1752/21-5-2018 Απόφαση) 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

                     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

          ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ. ……../2018 

 

«Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α 
άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό 

διάστημα τριών (3) μηνών (από …/…./2018 έως και …../…../2018) με 
δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών» 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

………………………. ΕΥΡΩ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

                                           …………………….… ΕΥΡΩ  (Φ.Π.Α. 24%) 

                    

                                           ..……………………. ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

 

«……………………………………» 

    

 Οδός ………………………., …………………….Τ.Κ. ………….   ……………………. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  ……………/2018 

Στον Πειραιά σήμερα ………………………………  2018 και ημέρα …….………. στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι 

Αφενός 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 

το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής κο Νεκτάριο Σαντορινιό {Αριθμ. 1000.0/104326/2016/7.12.2016 (ΦΕΚ 3987/Β’/ 

13.12.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό»}, το οποίο 
αποκαλείται στο εξής "Υπηρεσία", 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία «………………………………..» , Οδός ………………………., ………………..Τ.Κ. ……… ……………., η 

οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ. …………………….., υπάγεται στη ΔΟΥ ………………………….. και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τ…ν κ… ……………………………… του ………………….. με Α.Δ.Τ: …………………….., σύμφωνα 

με το από ………………….Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

τα παρακάτω που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

1.  Την με αρ.πρωτ.4122.72-10/……../….-5-2018 (ΑΔΑ:……………….., ΑΔΑΜ: …………………………………) Απόφαση-

Διακήρυξη του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού 
δημόσιου Διαγωνισμού για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων 

νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 

1/8/2018 έως και 31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως 

31/12/2018), που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (αριθμός 

συστήματος: …………..) και  περίληψη αυτής εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

‘Ενωσης στις 18-5-2018 (Τed-publication: ……………………). 

2.  Την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/1721/18-5-2018 (ΑΔΑ: 63414653ΠΩ-Σ0Λ, ΑΔΑΜ: 18REQ003118737) απόφαση του 

Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «‘Εγκριση δαπάνης για την μεταφορά και 

παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 

για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 1/8/2018 έως και 31/10/2018),με δυνατότητα 
παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως 31/12/2018)». 

3.  Την με αρ.πρ.4122.72-10/..…../….-….-2018 (ΑΔΑ: ………………, ΑΔΑΜ: …………………….) απόφαση του Υφυπουργού 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση αποτελέσματος του διεθνή ανοιχτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ‘’Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α 

άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά 

από 1/8/2018 έως και 31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως 

31/12/2018)’’-Οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάδειξη Αναδόχου». 

4. Την από …..-….-2018 υποβληθείσα εμπρόθεσμα ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας …………………. (αριθμός 

συστήματος:  ……………..)   της  εταιρείας  «…………………………………….», καθώς επίσης και τον από ….-...-2018 

υποβληθέντα εμπρόθεσμα φάκελο συμμετοχής στο διαγωνισμό της ιδίας εταιρείας (Αριθ.πρωτ. Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.: 
………./….-…..-2018). 

5.  Την υπ’αριθ. ……../2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία διαβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ.πρωτ. …../…..-….-2018 έγγραφό του (αρ.πρωτ. Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.: ……../….-….-

2018), σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως μεταξύ της Γ.ΓΑΙ.Ν.Π. και της 

εταιρείας “……………………”, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό και υπό τους όρους που αναφέρονται 

στην αριθ. ………………………  απόφαση αυτής.   

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα 
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, το οποίο 

θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μεταφορά 

του νερού θα γίνεται με υδροφόρα πλοία του αναδόχου και η παράδοση αυτού θα γίνεται στα παρακάτω πέντε 

(5) «άνυδρα» νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων: 

1. ΚΙΜΩΛΟΣ 
2. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
3. ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) 
4. ΛΕΙΨΟΙ 
5. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ 

Εκτός των ανωτέρω προσδιοριζόμενων άνυδρων νησιών, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο υδρευτικό 

πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού και σε άλλα νησιά του 

Αιγαίου, εάν αυτό απαιτηθεί, είτε λόγω ύπαρξης έντονης λειψυδρίας, είτε λόγω βλαβών σε υφιστάμενες 

μονάδες αφαλάτωσης, είτε λόγω βλαβών σε υπάρχουσες γεωτρήσεις, ταχυδιυλιστήρια κλπ., είτε εξαιτίας 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των 

νησιών αυτών. 

Σε περίπτωση που σε κάποιο/α εκ των ανωτέρω πέντε (5) νησιών της παρούσας παραγράφου ολοκληρώνεται η 

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας/ων αφαλάτωσης, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

θα δύναται να μειώσει ολικώς ή μερικώς την μεταφερόμενη ποσότητα νερού σε αυτό/ά, για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

Β. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 

1/8/2018 έως και 31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (ενδεικτικά 

από 1/11/2018 έως και 31/12/2018).  

Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει, κατόπιν της θετικής διενέργειας του προσυμβατικού 

ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε τρεις (3) μήνες.  

Αντιστοίχως, η ημερομηνία της 2μηνης παράτασης, εάν αυτή απαιτηθεί, αρχίζει από την επομένη της λήξη της 

3μηνης αρχικής σύμβασης και λήγει σε δύο (2) μήνες. Η ενεργοποίηση του εν λόγω δικαιώματος της 

Αναθέτουσας Αρχής για την παράταση της σύμβασης, θα πρέπει να ληφθεί πριν την λήξη της αρχικής διάρκειας 

της σύμβασης. 

Γ.  Ποσότητα πόσιμου νερού: Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών η συνολική ποσότητα του 

πόσιμου νερού που δύναται να παραδοθεί στα νησιά της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 

έως 69.000 κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, ήτοι 

λειψυδρίας, βλαβών μονάδων αφαλάτωσης ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ., φυσικών καταστροφών 

κλπ., χωρίς τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή σε τυχόν 

αυξομείωση της συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη μηνιαία 

εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.  

Για το χρονικό διάστημα της 2μηνης παράτασης, εάν αυτή απαιτηθεί, η συνολική ποσότητα του πόσιμου νερού 

που δύναται να παραδοθεί στα νησιά της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε έως 28.000 

κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, ήτοι λειψυδρίας, 
βλαβών μονάδων αφαλάτωσης ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ., φυσικών καταστροφών κλπ., χωρίς 

τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή σε τυχόν αυξομείωση 

της συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη μηνιαία εγγυημένη 

μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.  

Δ. Εκτέλεση του έργου: Η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των νησιών θα γίνεται με ένα (1) υδροφόρο 

πλοίο τουλάχιστον, αναλόγως των αναγκών υδρομεταφοράς των νησιών. Ειδικά για το μήνα Αύγουστο, εάν το 

ένα πλοίο δεν επαρκεί αποδεδειγμένα για την ταυτόχρονη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των νησιών, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δρομολογήσει και δεύτερο πλοίο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την 

απρόσκοπτη και χωρίς διακοπή τροφοδοσία με πόσιμο νερό του συνόλου των νησιών της παραγράφου 1.3.1  

του παρόντος άρθρου.  
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Σε περίπτωση που κάποιο εκ των υδροφόρων  πλοίων καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για την 

μεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για λόγους 

ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.  

Τα στοιχεία των δύο (2) υδροφόρων πλοίων είναι τα εξής: 

1. Δ/Ξ - Υ/Φ «…………….», Ν.Π. …………..     (ενεργό) 

Ολική Χωρητικότητα (ΚΟΧ) : ………… g. r . t, 

Χωρητικότητα Δεξαμενής: …………….κ.μ. 

2. Δ/Ξ - Υ/Φ «…………….», Ν.Π. …………..    (εφεδρικό) 
Ολική Χωρητικότητα (ΚΟΧ) : ………… g. r . t, 

Χωρητικότητα Δεξαμενής: …………….κ.μ. 

 

Ε. Τεχνικές προδιαγραφές νερού: Το νερό που θα παραδίδεται στα νησιά θα είναι κατάλληλο για πόση, με 

ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και ειδικότερα την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 892), με την 

οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθμ. 98/83/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ 38295/2007 (Β’ 630), καθώς και των 

διορθώσεων σφαλμάτων αυτής,όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 986/07, ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Α. Η παραλαβή των ποσοτήτων πόσιμου νερού που μεταφέρονται και παραδίδονται συνολικά στα άνυδρα 
νησιά των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εδρεύει 

στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη και συγκροτείται από υπαλλήλους της.    

Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που μεταφέρονται και παραδίδονται στο καθένα εκ των άνυδρων νησιών 

γίνεται από τριμελείς κατά τόπους επιτροπές (βοηθητικές), οι οποίες συνεπικουρούν το έργο της Κεντρικής  

Επιτροπής Παραλαβής και οι οποίες ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Οι ανωτέρω επιτροπές συντάσσουν και υπογράφουν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, 

τα οποία υπογράφονται-σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του αναδόχου και 

σφραγίζονται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Τα εν λόγω πρωτόκολλα περιέρχονται στην Κεντρική Επιτροπή 

Παραλαβής, η οποία στη συνέχεια με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο 

άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης, και προκειμένου να προβεί στη παραλαβή του συνόλου της κατά μήνα 
παραδοθείσας ποσότητας νερού, προβαίνει -μεταξύ άλλων- και σε διασταύρωση των ποσοτήτων πού έχουν 

αποληφθεί εκ μέρους του αναδόχου με αυτές που έχουν παραληφθεί αντίστοιχα από τις κατά τόπους 

επιτροπές των νησιών.  

Για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υδρομετρητές 

(παροχόμετρα) σε κάθε ΟΤΑ. 

 

Β. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες ποσότητες πόσιμου νερού δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσοτική και ποιοτική) των παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ποσοτήτων πόσιμου νερού, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 

την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΙΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Α. Η αμοιβή του αναδόχου για την μεταφορά και παράδοση ποσίμου ύδατος στα άνυδρα νησιά των Νομών 

Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ορίζεται στην τιμή των ……………………………………………. (……..€) ανά κυβικό μέτρο 
νερού, πλέον ΦΠΑ 24%.    

Β. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου:  

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 κατά νησί από την αντίστοιχη Τοπική Επιτροπή (βοηθητική), στα οποία θα 

αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών ξηράς (ή και του πλοίου ή άλλου 

κατάλληλου εξοπλισμού όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς) χωριστά καθώς η ώρα 

και οι ενδείξεις έναρξης και πέρατος του παραλαμβανόμενου νερού για κάθε παράδοση. Τα πρωτόκολλα 

αυτά υπογράφονται-σφραγίζονται από τον εκάστοτε Ο.Τ.Α. και από τον πλοίαρχο του σκάφους (ως 

εκπρόσωπο του Αναδόχου) και σφραγίζονται.   

� Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. 
� Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

� Πιστοποητικό του Ν.Α.Τ. για τα υδροφόρα πλοία του άρθρου 1 παρ.Δ. της παρούσας, περί μη οφειλών από 

ανεξόφλητα ναυτολόγια. 

� Δελτίο αποστολής  για κάθε δρομολόγιο μεταφοράς νερού από κάθε πλοίο. 

� Αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου θεωρημένο από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του 

νερού. 

� Αναλυτική κατάσταση ανά παράδοση στην οποία θα αναγράφονται : 

     α. οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στα νησιά των Κυκλάδων (ανά νησί) 

     β. οι ποσότητες νερού που έχουν παραδοθεί στα νησιά της Δωδ/νήσου (ανά νησί) 

� Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN) με δικαιούχο τον ‘’ανάδοχο’’ προκειμένου να 

είναι δυνατή η ηλεκτρονική ηλεκτρονική εξόφληση των οφειλών.  

� Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα (ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται), 

μετά από την προσκόμιση στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του πλήρη φακέλου των ανωτέρω σχετικών δικαιολογητικών 

πληρωμής. Η 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».   

 
Γ. Κρατήσεις:  
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Συγκεκριμένα  βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

� Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται [άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο έβδομο του ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 

παρ. 7 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ισχύει]. 

� Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 
� Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Ο ανάδοχος εξαιρείται από την παρακράτηση φόρου (8%), σύμφωνα με το άρθρο 64 

του Ν.4172/2013 (Α’ 167). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της παρούσας 

σύμβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις. Σε περίπτωση αύξησης του νόμιμου Φ.Π.Α. πέραν του 

σημερινού ισχύοντα, η αύξηση θα βαρύνει τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Σε περίπτωση μείωσης του νόμιμου Φ.Π.Α. από τον 

σημερινό ισχύοντα, η μείωση θα αφαιρείται από την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 
 

Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού 

διαγωνισμού, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, προσκόμισε την υπ' αριθμ. ……………../…..-…..-2018 

εγγυητική επιστολή της ………………………………………../Κατάστημα……………….., ποσού …………………. €, η οποία και 

αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας του «έργου» της μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού 

σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών 

(3) μηνών (από ……-….-2018 έως και ….-….-2018) και για ποσότητα μεταφερόμενου πόσιμου νερού έως 69.000 

κ.μ. (69.000Χ……Χ5%), με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως ……-…..-2018 (ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης) 
για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλομένους. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) υδροφόρα πλοία με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις 

για την μεταφορά ποσίμου νερού και όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτουν τις ισχύουσες διατάξεις για πόσιμο νερό.  

5.2. Τα υδροφόρα πλοία του αναδόχου θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχουν 

μεταφορική ικανότητα όχι μικρότερη από 2.000 κ.μ. ύδατος το καθένα, β) να είναι οπωσδήποτε αυτοδυνάμως 

κινούμενα, αποκλειομένων των παντός είδους ρυμουλκούμενων σκαφών ή άλλων πλωτών κατασκευασμάτων, 

γ) να ανήκουν στον ιδιοκτήτη είτε εκ δικαιώματος κυριότητας είτε δυνάμει άλλης εννόμου σχέσεως (π.χ. 

ναύλωση) και δ) να είναι χαρακτηρισμένα ως υδροφόρες, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά 
πιστοποιητικά κατασκευαστή. 

5.3. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει στην κατά τα ως άνω διάθεσή του υδροφόρα πλοία, ικανά για τη μεταφορά κατ’ 

ελάχιστο των ποσοτήτων νερού όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

καθημερινές ανάγκες υδροδότησης των άνυδρων νησιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τα πλοία αυτά 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς προσέγγισης στα σημεία φόρτωσης όπου ευρίσκονται οι αγωγοί της 

ΕΥΔΑΠ στον λιμένα Λαυρίου, είτε, αν χρειαστεί, οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς και 

στα σημεία εκφόρτωσης στα άνυδρα νησιά.  

5.4. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη φόρτωση και εκφόρτωση 

του νερού στις δεξαμενές όλων των τόπων προορισμού. Είναι υποχρεωτική η χρήση υδρομετρητή για τη 

μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας νερού, ο οποίος θα διαθέτει  πιστοποιητικό διακρίβωσης σε ισχύ από 
διαπιστευμένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) 

στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστωσης για τα μετρούμενα μεγέθη.  

5.5. Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του αναδόχου σημαίνει ότι αυτός υποχρεούται να γνωρίζει 

τόσο την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και τους τόπους παραλαβής του νερού, όσο και τις διαθέσιμες 

εγκαταστάσεις παράδοσης και παραλαβής του νερού καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης των πλωτών 

μέσων στους τόπους παράδοσής του. Καμία απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των υστέρων ο ανάδοχος 

εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στις θέσεις παραλαβής και παράδοσης του πόσιμου νερού, 

παραμένοντας μοναδικός υπεύθυνος για την κανονική υδροδότηση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μη κανονικής 

υδροδότησης νησιού θα θεωρείται ότι δεν εκτελείται η σύμβαση με επιπτώσεις την έκπτωση του αναδόχου και 
την  κατάπτωση των εγγυήσεων. 
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5.6. Το πόσιμο νερό θα διοχετεύεται με μέσα και δαπάνες του αναδόχου, δηλαδή αντλίες, σωληνώσεις (επίγειες ή 

επιπλέουσες κλπ.) σε υπάρχουσες θέσεις υδροληψίας ή σε αποθηκευτικούς χώρους στα λιμάνια ή σε 

υπήνεμους όρμους των άνυδρων νησιών.  

5.7. Ο ανάδοχος που θα εκτελεί την παράδοση του νερού στα άνυδρα νησιά υποχρεούται να ειδοποιεί τη Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τις Τοπικές Επιτροπές Παραλαβής για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το νερό.  

5.8. Το νερό που θα παραδίδεται στα άνυδρα νησιά θα είναι κατάλληλο για πόση, με ευθύνη του αναδόχου. Το 
προς παράδοση νερό θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 

892), με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθμ. 98/83/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ 38295/2007 (Β’ 

630), καθώς και των διορθώσεων σφαλμάτων αυτής, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 986/2007, ή την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση το νερό που παραδίδεται θα πρέπει να είναι της ίδιας 

ποιότητας με το νερό που προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το δίκτυο 

της ΕΥΔΑΠ στον λιμένα Λαυρίου είτε, αν χρειαστεί, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου. Σε 

περίπτωση που το νερό που προμηθεύεται η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. από την ΕΥΔΑΠ είτε, αν χρειαστεί, από τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω προδιαγραφές νερού, ο 
ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη. 

5.9. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μπορεί να λαμβάνει δείγματα νερού οποτεδήποτε (σημεία φόρτωσης και 

σημεία εκφόρτωσης). Κατά την φόρτωση, παράδοση-παραλαβή του νερού στα νησιά μπορεί να γίνεται 

δειγματοληψία, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., που θα παραλαμβάνει  το 

νερό και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το οποίο ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να 

υπογράψει. Για τον  σκοπό αυτό, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο κιβώτιο το οποίο θα 

περιέχει αποστειρωμένα μπουκάλια δείγματος νερού και παγοκύστες για να διατηρούνται τα δείγματα σε 

κατάλληλη θερμοκρασία. 

5.10.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται κάθε χημικό, υγειονομικό, μικροβιολογικό, ποιοτικό ή άλλο έλεγχο 
στις δεξαμενές των υδροφόρων πλοίων της σύμβασης και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για την μεταφορά 

οποτεδήποτε το ζητήσει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ως επίσης και να ελέγχει ο ίδιος την καθαριότητα και καταλληλότητα των 

δεξαμενών που χρησιμοποιεί για την μεταφορά του νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνει 

εγγράφως την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., ως επίσης και να παρέχει δείγματα και σχετικές εκθέσεις ελέγχου οπόταν το ζητήσει 

η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Στο πλαίσιο της υποχρέωσής του αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ενημερώνει τη 

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. αμέσως, εγγράφως και αμελητί σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι οι 

δεξαμενές και τα πλοία δεν είναι κατάλληλα για οιονδήποτε λόγο.  

              Σε περίπτωση που οιοδήποτε από τα ως άνω πλοία καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για την 

μεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για λόγους 

ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.  
5.11. Την ευθύνη για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού κατά την παράδοσή του την έχει αποκλειστικά ο 

ανάδοχος. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική ή μικροβιολογική άποψη και η 

επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται σε πρωτογενή αίτια τα οποία εντοπίζονται στις πηγές υδροδότησης, 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 2.500€. Ο ανάδοχος οφείλει με οποιοδήποτε τρόπο ο 

ίδιος θεωρεί κατάλληλο, εντός 24 ωρών από την μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ακαταλληλότητας του 

νερού από την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., να προμηθευτεί και να παραδώσει την αντίστοιχη ποσότητα πόσιμου νερού. Σε 

αντίθετη περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και τότε η εν 

λόγω δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση υποτροπής του αναδόχου τα 

ανωτέρω πρόστιμα θα διπλασιάζονται και θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου. 

5.12.  Η παράδοση του νερού θα γίνεται μόνο ύστερα από εντολή της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. προς τον ανάδοχο. Θα συντάσσεται 

ενδεικτικό μηνιαίο πρόγραμμα παράδοσης του νερού, το οποίο θα κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν την 

έναρξη του επόμενου μήνα. Το πρόγραμμα αυτό θα κοινοποιείται επίσης και στους αντίστοιχους ΟΤΑ. 
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5.13.  Η μεταφορά του πόσιμου νερού στα νησιά των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου θα γίνεται με υδροφόρα 

πλοία, κατά βάση από το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αττική (λιμένας Λαυρίου), είτε, αν χρειαστεί, από τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου.  

H Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., για διευκόλυνση του έργου της μεταφοράς πόσιμου νερού στα άνυδρα νησιά των Νομών  

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου από τον «ανάδοχο», επιτρέπει σ’  αυτόν να χρησιμοποιεί τις παροχές νερού 

ιδιοκτησίας της, Ν15Ε00015 (ΑΜ 1751678-26) και Ν15Ε00007 (ΑΜ 2088557-60), που έχει εγκατεστημένες στο 

δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. στον λιμένα Λαυρίου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε αυτός και μόνο να λαμβάνει νερό από τις παροχές 
της ΕΥΔΑΠ στην Αττική (λιμένας Λαυρίου), που είναι ιδιοκτησία της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Ειδικότερα, για τις παροχές  της 

ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο και για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εξυπηρέτησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων των 

νησιών του Αιγαίου από τα υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, επιτρέπεται η κατ’εξαίρεση φόρτωση 

των πλοίων αυτών από τις υδροληψίες αυτές. Εν προκειμένω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο 

Λιμεναρχείο Λαυρίου ένα κλειδί των εγκαταστάσεων ασφαλείας των παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές 

συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, η ώρα έναρξης και 

πέρατος της φόρτωσης, η ποσότητα του νερού, καθώς και το νησί προορισμού, υπογεγραμμένο από τον 

πλοίαρχο του σκάφους του Π.Ν. και από εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Λαυρίου. Το Πρακτικό αυτό 

αποστέλλεται στην ΄΄Υπηρεσία΄΄ μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας του ΓΕΝ.  

Σε περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο, για την υδροδότηση των νησιών Ν.Δωδεκανήσου ή/και 
Ν.Κυκλάδων χρειασθεί φόρτωση πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο λιμένα της Ρόδου, τότε 

ο ανάδοχος δύναται να προμηθεύεται -κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής έγγραφης έγκρισης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.- το  

πόσιμο νερό από την ΔΕΥΑΡ (Ρόδος), με επιβάρυνση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για την αγορά του νερού. 

Οι παραδιδόμενες ποσότητες νερού στις δεξαμενές ή τα δίκτυα των ΟΤΑ, θα προκύπτουν από τους 

ηλεκτρονικούς υδρομετρητές που έχει τοποθετήσει για αυτό το σκοπό η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (ή και του πλοίου όταν δεν 

λειτουργούν ή δεν υπάρχουν  τα υδρόμετρα ξηράς). Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και της 

μη λειτουργίας των σταθεροποιητών τάσεως στους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές, η μέτρηση  της 

παραδιδόμενης ποσότητας θα γίνεται με τους υδρομετρητές του πλοίου ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό 

υδρομέτρησης. Το αυτό θα συμβαίνει και σε περίπτωση βλάβης και μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
υδρομετρητή οφειλομένης σε απρόβλεπτα αίτια.   

Ουδεμία ευθύνη έχει η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό  

πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημία ή τυχαίο γεγονός συμβεί. 

5.14. Αν η ποσότητα του νερού που μετρήθηκε στους υδρομετρητές ξηράς των αντίστοιχων ΟΤΑ στα σημεία 

εκφόρτωσης είναι μικρότερη από την ποσότητα που μετρήθηκε στους υδρομετρητές της ΕΥΔΑΠ στα σημεία 

φόρτωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα και η διαφορά αυτή είναι μεταξύ τους μεγαλύτερη από 3%, τότε η 

ποσότητα νερού της διαφοράς που θα προκύπτει άνω του ποσοστού 3%, θα χρεώνεται στο μεταφορέα στην 

τιμή τιμολόγησης του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Απόκλιση μέχρι 3% θα γίνεται αποδεκτή για συνολικό χρονικό 

διάστημα έως έξι μήνες. Η αξία αυτή θα παρακρατείται κατά την έκδοση επόμενων χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής του αναδόχου για την μεταφορά νερού και δεν αποτελεί ποινική ρήτρα.  
5.15. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, εκτός ανωτέρας βίας, δεν παραδίδει τις 

παραγγελθείσες από τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ποσότητες νερού στα άνυδρα νησιά, τότε η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δικαιούται να 

προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις υπολειπόμενες ποσότητες από άλλη εταιρεία με έξοδα και δαπάνες 

του αναδόχου και να επιβάλλει τις παρακάτω  ρήτρες, που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της 

παρούσας σύμβασης. 

5.16. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και 

επίσης έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες 

απορρέουν από το εργατικό, ναυτικό και φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία. 

5.17. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα 

επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της σύμβασης. 
5.18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και τη σχετική νομοθεσία, όπως επιβάλλει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, με επιμέλεια και 

εντός των χρόνων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των άνυδρων νησιών. 

5.19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

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

σύμβασης, εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου, ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να 
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καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 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. 

5.21. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. σε περίπτωση οιασδήποτε 

μεταβολής ή μετατροπής των νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν τα πλοία με τα οποία θα εκτελείται η 

μεταφορά, ή της εταιρικής ή μετοχικής της σύνθεσης. Στην περίπτωση αυτή παραμένει εν ισχύ η παρούσα 
σύμβαση και το νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει μετά τη μεταβολή ή μετατροπή υποκαθίσταται 

αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ν.Π.  που υπήρχε πριν τη μεταβολή ή μετατροπή. 

5.22.  Σε περίπτωση που σε κάποιο (ή κάποια) εκ των ανωτέρω πέντε (5) νησιών του άρθρου 1 παρ. Α της παρούσας 

σύμβασης ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας/ων αφαλάτωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να αποδεχθεί την διακοπή της μεταφοράς πόσιμου νερού ή/και την μείωση των μεταφερόμενων ποσοτήτων σε 

αυτό/ά, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σύμβασης, κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Ως ανωτέρα βία για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης λαμβάνονται υπόψη: 

α) Η έκδοση δελτίου απαγόρευσης του απόπλου, που καταλαμβάνει πλοία που χρησιμοποιούνται από τον 

ανάδοχο,  
β) Η αδυναμία της ΕΥΔΑΠ για παροχή πόσιμου νερού και από τις δύο ανωτέρω παροχές της στον λιμένα Λαυρίου  

ταυτόχρονα, και 

γ) Αδυναμία της απαιτούμενης προμήθειας πόσιμου νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ στο λιμάνι της Ρόδου, που 

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, εκτός ανωτέρας βίας, δεν παραδίδει τις 

παραγγελθείσες από τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ποσότητες νερού στα άνυδρα νησιά, τότε η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δικαιούται να 

προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις υπολειπόμενες ποσότητες από άλλη εταιρεία με έξοδα και δαπάνες 

του αναδόχου και να επιβάλλει τις παρακάτω  ρήτρες,  

α) Για την μη παράδοση της ζητούμενης ημερήσιας ποσότητας νερού από μία (1) μέχρι τρείς (3) ημέρες 

καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, δύναται να επιβάλλεται στον ανάδοχο ημερησίως ρήτρα 
υπολογιζόμενη αναλόγως προς την μη παραδοθείσα ποσότητα ως εξής: 

(i) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.000 κ.μ., 1.000 € την ημέρα 

(ii) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.500 κ.μ., 2.000 € την ημέρα 

(iii) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 2.000 κ.μ., 3.000 € την ημέρα 

β) Για την μη παράδοση της ζητούμενης ημερήσιας ποσότητας νερού από την 4η μέχρι την 10η ημέρα 

καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, δύναται να επιβάλλεται στον ανάδοχο ημερησίως ρήτρα 

υπολογιζόμενη αναλόγως προς την μη παραδοθείσα ποσότητα ως εξής: 

(i) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.000 κ.μ., 5.000 € την ημέρα 

(ii) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 1.500 κ.μ., 7.500 € την ημέρα 

(iii) Για μη παραδοθείσα ημερησίως ποσότητα μέχρι 2.000 κ.μ., 10.000 € την ημέρα 
Τα ποσά των ανωτέρω ρητρών θα παρακρατούνται από την πρώτη επόμενη εκκαθαριζομένη αμοιβή του 

αναδόχου. 

γ) Mετά την 10η μέρα καθυστέρησης, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση, με συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ 

του Δημοσίου.  

Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης εντολής της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., πέρα των 

ανωτέρω ρητρών (προστίμων) που δύναται να επιβληθούν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από πιθανές 

διοικητικές κυρώσεις και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
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Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της μεταφοράς του νερού 

υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 

της μεταφοράς και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. 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 του 

έργου, 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 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την 

προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να δημοσιεύσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθούν όλες οι απαιτούμενες ποσότητες, 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 12 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν.4412/16 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τροποποιήσεις των διατάξεων της σύμβασης κατά τη 

διάρκειά της, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 337 του ν. 

4412/2016, και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί 

από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

Στην περίπτωση που προκύπτει οικονομικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή και εφ' όσον αυτή κρίνει 

συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, 
αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό. 

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 

τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου (η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 337 

του ν. 4412/2016). Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.   
 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή. 
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Κατ' εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής 

(Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της 

επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Αντίκλητος του αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Υπηρεσία προς τον 

ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα … κ.. ………………του …………….., κάτοικος ……………….., οδός ………………… Τ.Κ. 
……………, τηλ. …………………., fax …………………………….., e-mail:……………… 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η παρούσα σύμβαση έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) 

μεταξύ του αναδόχου και της Γ.Γ.ΑΙ.ΝΠ. ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων, θα γίνονται στην ελληνική 

γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, απαιτηθεί ερμηνεία ή 

μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο και με κόστος που θα 

βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους που προσδιορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και το 

Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. στη Μυτιλήνη, εκτός αν ορίζεται από 

ειδική διάταξη Νόμου άλλο δικαστήριο. 

 

Ως προς τα λοιπά θέματα, που δεν αναφέρονται ρητά σ’ αυτή τη σύμβαση ισχύουν:  

1. Η αρ.πρωτ. 4122.72-10/………./…-….-2018 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση αποτελέσματος του διεθνή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την ‘’Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών 

Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ενδεικτικά από 1/8/2018 έως και 

31/10/2018), με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών (ενδεικτικά από 1/11/2018 έως 31/12/2018)’’-Οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάδειξη Αναδόχου». 

2. Η από …../…/2018 υποβληθείσα εμπρόθεσμα οικονομική προσφορά της εταιρείας «………………………….» 

(αριθ.πρωτ.   Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.: ……/….-….-2018). 

 

Η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, σε 
τρία όμοια αντίγραφα από απλά φύλλα χάρτου, εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο "ανάδοχος" και δύο (2) η 
Γενική Γραμματεία  Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                                                                  

                                                                                                                                             Για την ανάδοχο εταιρεία 

                                                                                                                                            «……………………………….» 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                        Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                  
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ                                                                                      ……………………………………………….. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 

 
                                                                                                                                        ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 
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