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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Τηλέφωνο 2313319 144

Φαξ 2313319 135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο S  .  Pousini  @  pkm  .  gov  .  gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Πουσίνη Σωτηρία

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  ο Νόμος 4412/2016.

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) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: S  .  Pousini  @  pkm  .  gov  .  gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο  «Προμήθειας και εγκατάστασης πρότυπου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας
και  ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια» χρηματοδοτείται  από το ΠΔΕ- Εθνικοί  πόροι ΣΑΕΠ 008 με
Κωδικο έργου 2013ΕΠ 00800020

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Το αντικείμενο της  «Προμήθειας και εγκατάστασης πρότυπου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης της
ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια» περιλαμβάνει :

Τη συνεχή λήψη ποιοτικών παραμέτρων νερού της λίμνης, βάση ασφαλών μεθόδων που θα εξασφαλίζουν
την συνεχή ροή μετρήσεων, με μικρό κόστος λειτουργίας και ελάχιστη απαίτηση ανθρώπινης παρουσίας
Συνοπτικά οι βασικές απαιτήσεις από το εν λόγω σύστημα είναι:

1. Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας μετρήσεων σε συνδυασμό με την Ελαχιστοποίηση της
ανάγκη εισόδου στην λίμνη
2. Μόνιμη δυνατότητα λήψης δείγματος χωρίς ανάγκη εισόδου στην λίμνη
3. Μεγιστοποίηση της πληρότητας των μετρούμενων παραμέτρων
4. Μεγιστοποίηση της δυνατότητας  τηλεμετρικής παρέμβασης και εποπτείας   
5. Μεγιστοποίηση της ασφάλειας
6. Μεγιστοποίηση της ταχύτητας βαθμιονόμησης 

¨Οπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :  32441100-7

mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr
mailto:S.Pousini@pkm.gov.gr




Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: € 80.645,16€ ΦΠΑ : 19.354,84€)

 

 Ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστεί µε την προσφορά, αλλά δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς (3) µήνες από
την υπογραφή της σύµβασης.

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
βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται  από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"  και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

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

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]

της απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.57654/22-5-2017  (ΦΕΚ
1781/Β΄/23.5.2017)  Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  

 της με αριθμό 56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β'/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.





Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.α΄/1986) ΄΄Προστασία του Περιβάλλοντος΄΄, όπως τροποποιήθηκε με τους
Ν.3010/2002  (ΦΕΚ  91/τ.α΄/2002)  και  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  24/τ.α΄/2012)  ΄΄Ποινική  προστασία  του
Περιβάλλοντος - εναρμόνιση με την Οδηγία 2088/99 ΕΚ΄

    -Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

Την αριθμ.  721/9-5-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΚΒ7ΛΛ-Σ4Υ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.  με την
οποία συγκροτήθηκε ηΠενταμελής Επιτροπή διενέργειας Τακτικών και Διεθνών διαγωνισμών  

Την αριθμ.724/9-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:
Ω2ΧΜ7ΛΛ-2ΘΥ)  με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

Την αριθμ.1255/18-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΤ7ΛΛ-0ΣΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που
αφορά έγκριση όρων της παρούσας και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

Την αριθμ. πρωτ  από 7-8-2014 Απόφαση (Συλλογική Απόφαση ΕΠ008) του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας  περί  έγκρισης  ένταξης  του  έργου   «Προμήθειας  και  εγκατάστασης  πρότυπου
τηλεμετρικού  σταθμού  παρακολούθησης  της  ποιότητας  και  ποσότητας  υδάτων  στη  λίμνη
Κορώνεια» χρηματοδοτούμενου  αποκλειστικά  από  πόρους  του  Π.Δ.Ε.  της  ΣΑΕΠ  008  με  κωδικό
2013ΕΠ00800020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Το  αριθμ.56169(275)/14-2-2017  έγγραφο  του  Γρ.Γενικού  Διευθυντή  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος  και  Υποδομών  περί  ανάγκης  προμήθειας  και  εγκατάστασης  πρότυπου  τηλεμετρικού
σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

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,
στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

Η Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 22 ημέρες βάσει του άρθρου 121 του Ν.
4412/2016. 

Τα κατώτατα όρια του παρόντος διαγωνισμού ορίζονται βάσει του άρθρου 5 παρ.δ. του Ν. 4412/2016.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

1.  Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

2.  Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, . 

3. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο  σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 & το άρθρο 4 του ΠΔ 118/07 (όπως ισχύει σήμερα).

4.  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) 

5.  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση
(URL) :   www.pkm.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και  θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  εφόσον επιλεγούν,   τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

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

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

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 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

       το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας. 

       το σχέδιο της σύμβασης.

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. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6  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  ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν,  για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες,  αν και  ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

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




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).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί  να  γίνει  είτε  από τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από το  αρμόδιο
προξενείο,  είτε  από δικηγόρο κατά  την έννοια  των άρθρων 454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί
Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας  προέλευσης,  αν  υφίσταται  στη  χώρα  αυτή  τέτοια
υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

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

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 ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσης.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται  από τα Παραρτήματα 1,  2, 4 και  5 και  τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.





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 ολόκληρον.

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  στο
ποσό των Χιλίων Εξακοσίων Ευρώ (1.600€),  το οποίο δεν υπερβαίνει  ποσοστό 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το παράρτημα V, Υπόδειγμα 1 της παρούσας διακήρυξης.

Σε  περίπτωση που ο συμμετέχων φορέας εξαιρείται  από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, η  εγγυητική
συμμετοχής θα υπολογιστεί στην αξία κάθε Τμήματος με ΦΠΑ.

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,  ήτοι  μέχρι  395  ημέρες,  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 και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
και  

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 οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

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

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη





νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική εργασία και  άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους. 

2.2.3.3.
α) Κατ' εξαίρεση, , ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2,
θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται  λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του  όσον αφορά στην  καταβολή  φόρων ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου 73  ν.  4412/2016,  πριν  από την  εκπνοή της  προθεσμίας  της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  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 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν 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. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται  σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5.  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 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι  συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και  9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης,  ο  εν  δυνάμει  ανάδοχος  θα  πρέπει  κατά  το  στάδιο  της  κατακύρωσης  να  προσκομίσει
δικαιολογητικά  πιστοποίησης  χρηματοοικονομικής  ικανότητας  και  συγκεκριμένα  ισολογισμοί  ή
αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων,
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από όπου θα πρέπει να προκύπτει  ότι έχει: α)
συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2014-2016) αθροιστικά
μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου., συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
β)  το  30%  του  προϋπολογισμού  αυτού  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (συνολικού  της  τελευταίας
τριετίας) αφορά σε παρόμοια έργα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται. Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

 





2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

  Για την απόδειξη της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας σχετικά με τον υπό προκήρυξη έργο, ο προσφέρων θα
προσκομίσει  επί  ποινή  αποκλεισμού,  κατάλογο  και  συνοπτική  περιγραφή  των  κυριότερων,  αντίστοιχων  µε  το
προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία έχει υλοποίησει, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του
αποδέκτη και του ποσοστού συµµετοχής του σε αυτό. Η υλοποίηση των έργων αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι
δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά – συμβάσεις τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και, εάν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας ένορκες βεβαιώσεις από τον προσφέροντα καθώς και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία
τιµολόγησης και πληρωµής σχετικά µε τα εκτελεσθέντα έργα για λογαριασµό ιδιωτικών φορέων.

Για την απόδειξη της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας σχετικά με τις υπό προκήρυξη υπηρεσίες, ο κάθε Προσφέρων
οφείλει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τεχνική ικανότητα, αθροιστικά σε περίπτωση σύμπραξης, δηλαδή γνώση και
εμπειρία σχετική με το ζητούμενο αντικείμενο, κατάλληλη στελέχωση της ομάδας έργου και εμπειρία συντονιστή.

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν απαιτείται  να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική
και  τεκμηριωμένη  εμπειρία  σχετική  µε  το  προκηρυσσόµενο  έργο και  να  διαθέτουν  το  απαιτούμενο
επιστημονικό προσωπικό, για την οργάνωση και υλοποίηση παρόμοιου έργου. Ειδικότερα  απαιτείται:

α) Σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική µε το προκηρυσσόµενο έργο θεωρείται η ανάπτυξη, η 
προµήθεια και η εγκατάσταση τηλεµετρικών σταθµών για την παρακολούθηση φυσικοχηµικών παραµέτρων σε υδάτινα 
συστήµατα. Θα πρέπει να κατατεθεί κατάλογος (σε μορφή πίνακα) παρόμοιων έργων. Οι προσφέροντες θα πρέπει 
να αποδεικνύουν ότι στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) 
παρόμοια έργα. Το κάθε έργο θα πρέπει να είναι συνολικής αξίας ίσο, ή άνω των 100.000 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζομένου σε αυτό. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ (από –

έως)

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

(προϋπολογισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(τύπος & μ/νία

Για κάθε ένα από τα έργα του πίνακα θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο σύμβασης  και βεβαίωση καλής εκτέλεσης. ή
αντίγραφο πρωτοκόλλου παραλαβής, από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος υπήρξε υπεργολάβος του
έργου,  απαιτείται  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  προς  τον  εργολάβο  του  έργου,  ιδιωτικό
συμφωνητικό υπεργολαβίας και αντίγραφα τιμολογίων.

-- Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το
χρονικό διάστημα και οι φορείς ανάθεσης, δημόσιοι ή ιδιωτικοί καθώς και το ποσοστό (%) συμμετοχής.

--  Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες του παραπάνω Πίνακα από τους φορείς ανάθεσης. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το
Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ.) ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια
Αρχή  ή  αντίγραφα  συμβάσεων.  Εάν  οι  Αναθέτουσες  Αρχές  ήταν  Ιδιωτικοί  Φορείς,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  θα
υποβάλλονται συστατικές επιστολές από τους φορείς αυτούς ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτών, δήλωση του
προσφέροντος περί της αληθείας των δηλούμενων στοιχείων και της άρτιας και επιτυχούς ολοκλήρωσης των υπηρεσιών
που παρείχε.

Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στους πίνακες να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση
την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

β) να διαθέτουν το κατάλληλο Επιστημονικό προσωπικό. 

Στελέχη Ομάδας Έργου Προσφέροντος (Ειδικοί επιστήμονες και Ομάδα έργου) 

Συγκεκριμένα απαιτείται Δήλωση Ομάδας Επιστημονικού προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν
από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου, συνοδευόμενη από βιογραφικά, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες
Δηλώσεις  αποδοχής  συμμετοχής.  Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει   να  διαθέτει  ή  να  εξασφαλίσει  συνεργασία  με  ειδικούς
επιστήμονες σε θέματα που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω, ώστε να υποστηρίξουν τα αντικείμενα των εργασιών
του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.   

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει δήλωση, συνοδευόμενη από κατάλογο, σχετικά με τα άτομα που θα αποτελούν την
Ομάδα έργου του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου (στελεχιακό δυναμικό, ειδικοί επιστήμονες κλπ.). 





Ειδικότερα ο προσφέρων, ως ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό στην Ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει ή να εξασφαλίσει
συνεργασία, με:

-Έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στην εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικών
σταθμών περιβαλλοντικών δεδομένων (Υπεύθυνος Έργου)

-Έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην διοίκηση έργων σχετικών με εγκατάσταση και
λειτουργία τηλεμετρικών σταθμών περιβαλλοντικών δεδομένων

-Έναν  απόφοιτο τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας έργου.

-Έναν  απόφοιτο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  τουλάχιστον  5ετή  εμπειρία  στην  εγκατάσταση  τηλεμετρικών  σταθμών
περιβαλλοντικών δεδομένων 

Η εμπειρία των ειδικών επιστημόνων στα ανωτέρω θέματα αποδεικνύεται από τίτλους σπουδών και  σχετικό πίνακα όπου
θα αναγράφονται οι σχετικές με τα αντικείμενα υπηρεσίες – μελέτες. 

Για  όλα τα  μέλη της  ομάδας  έργου  του συμμετέχοντος,  θα  υποβληθούν βιογραφικά  σημειώματα (σύμφωνα με  το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος 1) και πίνακες εμπειρίας σε σχετικές υπηρεσίες. 

Επίσης όλοι οι ανωτέρω θα υποβάλλουν δηλώσεις περί της αλήθειας των στοιχείων που τους αφορούν, της αποδοχής της
συμμετοχής τους στο έργο και της συνεργασίας με τον Προσφέροντα καθώς επίσης και της κάλυψης της αμοιβής τους
από αυτόν.  

γ  ) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται,  επί ποινή αποκλεισμού, από επίσηµη μετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, για απόδειξη εμπειρίας, οι οποίες
μπορούν να είναι στην Αγγλική.
 

2.2.6 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, και

2.2.5, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής,

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

(ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  ΙΙ,  το  οποίο

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

2.2.7. Αποδεικτικά μέσα / Δικαιολογητικά Κατακύρωσης      

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.5,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την
υποβολή των δικαιολογητικών της  παρούσας και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης στις  περιπτώσεις  του
άρθρου 105 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 παράγραφο 2.2.6. 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.

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 ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε





εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

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  κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης:

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,

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  και  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που
ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

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 ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του  ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του  ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

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 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 ψηφιακή υπογραφή,όπως
είναι  οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, και  όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι  οι  φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 





2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

  2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  του κόστους
(βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής)  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

 Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης
προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο
στάδιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της
διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας,
για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Ο  παραπάνω περιγραφόμενος  έλεγχος  των  τεχνικών  προσφορών  και  η  βαθμολόγησή  τους,  με  την  εφαρμογή  των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το πρακτικό του
οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται  με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω διαγωνισμού. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι
επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα
έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του ν. 4412/2016)

Α/ΑΑ/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

AAjj

 ΟΜΑΔΑ Α: Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών και υπηρεσιών µε
τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην Προκήρυξη

ΣΣ1 1   ((70 70 % )% )

Αj1 Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
καθορίζονται στην Προκήρυξη 

70%

Βj

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία
περιλαμβάνονται τα στοιχεία Σ2  (30 % )

Bj1
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης  10%

Bj2
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 5%

Βj3
Η  ποιότητα  της  εξυπηρέτησης  (SERVICE)  μετά  την  πώληση  και  της  τεχνικής
βοήθειας  εκ  μέρους  του  προμηθευτή,  καθώς  και  η  εξασφάλιση  ύπαρξης
ανταλλακτικών

10%

Βj4
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών

5%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

ΣΤΠ = 0,70* Αj1 + 0,10 * Βj1 + 0,05* Βj2 +  0,10 * Βj3  + 0,05* Βj4

όπου:

ΣΤΠ  =  Βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς  που  προκύπτει  από  το  άθροισμα  των  γινομένων  του  κάθε συντελεστή
βαρύτητας επι το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. 





Ως εκ τούτου, σε κάθε ένα κριτήριο έχει δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών
βαρυτήτων όλων των κριτηρίων να αθροίζει στο 100%. Η βαθμολογία των κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Α της παρούσας διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα
με  βάση  τα  στοιχεία  της  προσφοράς.  Η  βαθμολόγηση  πρέπει  να  είναι  πλήρως  και  ειδικά  αιτιολογημένη  και  να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Κριτήρια με  βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι  που δεν  καλύπτουν /  παρουσιάζουν αποκλίσεις  από τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η  Επιτροπή  εκδίδει  γνώμη  επί  της  βαθμολόγησης  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων  προτάσεων
βαθμολόγησης. Η γνώμη επί τη βαθμολόγησης είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων.  Η
βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.2 του Ν.4412/2016, δεν προκύπτει από το μέσο όρο των
προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Κατά συνέπεια, για κάθε ένα κριτήριο η επικρατέστερη πρόταση βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού,
θα πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που αποτελεί τη  Συνολική Βαθμολογία
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.

Επισημαίνεται  ότι  η  κατάταξη  των  προσφορών  που  θα  παρουσιαστεί  στο  σύστημα,  μετά  την  αξιολόγηση  και  των
οικονομικών  προσφορών,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.   Η  τελική  κατάταξη  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης.     

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής  του (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

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 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ
1924/Β'/2-6-2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης   “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της  ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

(α)  έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.





(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16
. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

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

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης,  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. 

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 ψηφιακή 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 προσφέροντες και υποψήφιους 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.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

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

α)  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά υπογεγραμμένη
από τον ίδιο,στην οποία πρέπει να  αναφέρονται  τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία
για 365 ημέρες ή 12 μήνες  από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να
παραταθεί  κατά  μέγιστο  για  επιπλέον  365  ημέρες  ή  12  μήνες  β)  ότι  έλαβαν  γνώση  και  αποδέχονται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής.

β)T  ο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 2.2.6  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc,  στη  διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ και  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

γ) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.





Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που υποβάλλουν κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  Τ.Ε.Υ.Δ.  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

δ)  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.

2.4.3.2 H τεχνική  προσφορά  θα  υποβληθεί  με  βάσει  τα  όσα  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    III   –
Τεχνική Προσφορά.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»/Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών.

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται  η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά επί  ποινή  απορρίψεως στον  (υπό)  φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

συστήματος. Σημειώνεται  ότι  στο σύστημα η αρίθμηση που υπάρχει  κατά την υποβολή της οικονομικής

προσφοράς  ακολουθεί  την  αρίθμηση  της  διακήρυξης  δηλαδή  1.  αφορά  το  Τμήμα  1  (ταχυδρομικές

υπηρεσίες), 2. αφορά το Τμήμα 2 (ταχυμεταφορές) και 3. αφορά το Τμήμα 3 (προμήθεια προπληρωμένων

φακέλων).    Στην  συνέχεια,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf, το  οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου

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

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Επίσης  στον  ηλεκτρονικό  φάκελο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  υποχρεούται  να

υποβάλει ψηφιακά υπογεγραμμένο, πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος,  και το έντυπό

της οικονομικής προσφοράς όπως αυτό φαίνεται στο   Παράρτημα   IV     της παρούσης με αναλυτική αναφορά

των τιμών τόσο ανά είδος όσο και στο σύνολο. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12  μηνών
(365 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί  από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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 φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 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 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις.  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.





3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

  

 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στις
2 Οκτωβρίου και ώρα 9:00 π.μ.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Ειδικότερα:

α) Η αρμόδια Επιτροπή 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 όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή  των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

 Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή  απαιτεί
από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει  τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα,  σύμφωνα με τον τελικό βαθμό, ο οποίος
προκύπτει ως ακολούθως:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της  προσφερθείσας  τιμής   προς  την  βαθμολογία  της  (ήτοι  αυτή  στην  οποία  το  Λ  είναι  ο  μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς





Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας. 

    Οι  προσφέροντες  θα  καταταχθούν  κατά  αύξουσα σειρά  τελικής  βαθμολογίας  και  Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  ο
προσφέρων με τον μικρότερο Λ.

    Προσφορές  που  έχουν  ίσο  Λ  θεωρούνται  ισοδύναμες.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι  ισοδύναμες  προσφορές
κατατάσσονται  κατά  φθίνουσα  σειρά  ως  προς  την  Συνολική  βαθμολογία  της  Τεχνικής  Προσφοράς (ΣΤΠ).
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία. 

    Αν  υπάρχουν  περισσότεροι  Υποψήφιοι  με  Προσφορές  που έλαβαν την  ίδια  Τεχνική  Βαθμολογία,  ως  Ανάδοχος
επιλέγεται ο Υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι
Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται  με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  ένσταση/προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης- Δικαιολογητικά κατακύρωσης

 

  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 15   ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, 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  2.2.8.  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 - 2.2.6  αυτής. Εν προκειμένω το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου οι εν
δυνάμει ανάδοχοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καθώς και τα αποδεικτικά μέσα των
όσων αποτυπώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

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
ψηφιακή 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 κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φο-
ρέων) οφείλει να υποβάλλει  ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι ερ-
γασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία
που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που
τυχόν αναδειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
τούτου και απεμπόλησης των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ' αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική
λύση της, τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.

B)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλλει σχετικές  δηλώσεις  συνεργασίας, σύμφωνα με τον
κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

Γ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο  μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ  (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες),
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικη-
τική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 11.3.Α της παρούσας διακήρυξης.





Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης) :

Ι)  για την καταβολή φόρων: αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά πε-
ρίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην κα-
ταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια
και την επικουρική ασφάλιση).

III)  για τη δήλωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  :  υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι
ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 11.6.γ. της παρούσας διακήρυξης, υποβάλ-
λονται και για τον υπεργολάβο.

 

Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφε-
ρόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):

I) Για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου
11.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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 εκδίδο -
νται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περι-
πτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3.

II) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην περίπτωση Δ και Ε του άρ-
θρου 11.3 της διακήρυξης-πλην της περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης- λόγοι αποκλεισμού.

III) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρ-
θρου 74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Α. του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα) οφείλει να υποβάλλει το πιστοποιητικό του οι-
κείου  Επιμελητηρίου. 

Ζ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Β. του ΤΕΥΔ (Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια) οφείλει να υπο-
βάλλει  δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και  συγκεκριμένα ισολογισμούς ή αποσπάσματα
ισολογισμών  ή  εκκαθαριστικά  σημειώματα  στην  περίπτωση  φυσικών  προσώπων,  των  τριών  (3)  τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2013-2015).

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.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  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 Τ.Ε.Υ.Δ. το  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 -  2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά 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 διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη  διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο  όργανο  της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%  στην
περίπτωση της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για
κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης.  Εν  προκειμένω  αποστέλλεται  εισήγηση  στο  αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ.) μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης
των οικονομικών  προσφορών και  το  πρακτικό  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και  των
αποδεικτικών  μέσων.  Στη  συνέχεια  εκδίδεται  απόφαση  του  ανωτέρω  συλλογικού  οργάνου  η  οποία
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες   

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





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.  

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

α)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  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 το ως άνω συμφωνητικό 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. 

3.4 Ενστάσεις 

 

       Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της παρούσας διακήρυξης διέπονται από τις
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

    Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει  ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη σύμβαση και
υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής
προδικαστική  προσφυγή,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και   πραγματικές  αιτιάσεις  που
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης,αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία,
σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στα  άρθρα  345-374  του  Βιβλίου  IV  του  Ν.  4412/2016,όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.  4478/2017 ( ΦΕΚ 91/ τ΄  Α'/23-6-2017) και  συγκεκριμένα του
άρθρου  87  «Τροποποίηση  του  ν.  4412/2016  (Α΄147)».  Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται
ηλεκτρονικά  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού, με  τη  συμπλήρωση  της  ειδικής  φόρμας  του
Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

   Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%)
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της
άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. Εάν από
τα  έγγραφα  της  σχετικής  σύμβασης  παρέχεται  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  για  τμήμα  ή
τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  του  παραβόλου  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  του  τμήματος  ή  των
τμημάτων  της  σύμβασης  σχετικά  με  τα  οποία  ασκείται  η  προδικαστική  προσφυγή.  Το  ύψος  του
ποσοστού  και  τα  ανώτατα  και  κατώτατα  όρια  του  ποσού  του  παραβόλου  μπορούν  να
αναπροσαρμόζονται  με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του
παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. Το παράβολο του άρθρου 363 επιστρέφεται
στον  προσφεύγοντα  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της  προσφυγής  του.  Επίσης,
επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα  και  στην  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

      Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών:  (α)
κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος
μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β)
διαβιβάζει  στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο  της  υπόθεσης,  τις  απόψεις  της  επί  της  προσφυγής  και  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  της
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περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 365, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης
με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

      Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης  της προσφυγής, η
οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφυγής.  Η πράξη αυτή κοινοποιείται  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν  από την εξέταση της
προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε
εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. 

      Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της
αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1(α) του άρθρου 365. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν
εκπλήρωσε την υποχρέωση της  παρ.  1(α)  του άρθρου 365,  η κοινοποίηση γίνεται  με  μέριμνα της
ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362.

      Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της,
τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την
προστασία των προσωπικών δεδομένων . 

      Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή  αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της
αναθέτουσας  αρχής  προ  τριών  (3)   ημερών,  να  εκδώσει  πράξη  αναστολής  εκτέλεσης  της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και,
πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της
απόφασής της. 

     Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται  μέτρα  που  αναστέλλουν  τη  διαδικασία  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  ή  την
εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 

     Η  ΑΕΠΠ  μπορεί  να  αποφασίσει  να  μην  χορηγηθούν  τα  προσωρινά  μέτρα  της  προηγούμενης
παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν,
καθώς  και  του  δημόσιου  συμφέροντος,  οι  πιθανές  αρνητικές  συνέπειες  από  τη  χορήγηση  των
προσωρινών μέτρων είναι  περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά
μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν
λόγω μέτρων.

      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.

       Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ
επί  αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης,  ακυρώνεται  η παράλειψη και  η υπόθεση αναπέμπεται
στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

       Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. Οι αποφάσεις
της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον Τίτλο 3  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  του  Βιβλίου IV του Ν.
4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω ή  εν μέρει  αιτιολογημένα τη  διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 





4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
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  ή   Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

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 και  επιστρέφεται  στο σύνολό της,  μετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί  τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπιστεί  με το δίκαιο της Ένωσης,  το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας. Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  2.2.9.2  της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της





συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.5. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.  Η  πληρωμή του  Συμβατικού  Τιμήματος,  θα  πραγματοποιηθεί  σε  4  δόσεις  μετά  την  υποβολή και
έγκριση  των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου των επί  μέρους υποέργων,  σχετικά  με  τη  διασφάλιση  της
επιχειρησιακής λειτουργίας του δικτύου τηλεμετρικών σταθμών της ΠΚΜ. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόμιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και  σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών - τιμολογίων  και
αφού υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο επίβλεψης εργασιών ή/και παραλαβής.

Για  κάθε  τιμολόγιο  ο  ανάδοχος  θα  προσκομίζει  μοναδικού  αριθμού  πρωτοκόλλου  ΑΦΕ  και  μοναδικού

αριθμού πρωτοκόλλου ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  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 τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.

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.  την παροχή της υπηρεσίας  στον  τόπο και  με  τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατι-
κές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφω-
νες 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 πα-
ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 





Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβα -
σης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρή-
τρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που πα-
ρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρα-
σχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ -
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση),  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 αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

 6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την/τις
αρμόδια/ες επιτροπή/ές παραλαβής. Η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση
της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει
επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της
υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον
τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από
την επιτροπή παραλαβής.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστεί µε την προσφορά, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους
τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

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.  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 . Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται σχετικός έλεγχος και μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι δεν επηρεάζεται  η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
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.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών
ή/και  παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι  σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Ευστάθιος Αβραμίδης  

2.Παύλος Θωμαΐδης  

3.Νίκη Καρατζιούλα  

4.Χρήστος Μήττας  

5.Σωτήριος Μπάτος  

6.Δημήτριος Τζηρίτης  

7.Γεώργιος Θεοδωρόπουλος  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ





 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 Εισαγωγή 

Σκοπός  του  υπό  προμήθεια  συστήματος,  είναι  η  συνεχής    λήψη  ποιοτικών  παραμέτρων  νερού  της  λίμνης,  βάση
ασφαλών  μεθόδων  που  θα  εξασφαλίζουν  την  συνεχή  ροή  μετρήσεων,  με  μικρό  κόστος  λειτουργίας  και  ελάχιστη
απαίτηση ανθρώπινης παρουσίας

Συνοπτικά οι βασικές απαιτήσεις από το εν λόγω σύστημα είναι:

1. Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας μετρήσεων σε συνδυασμό με την Ελαχιστοποίηση της ανάγκη εισόδου στην
λίμνη

2. Μόνιμη δυνατότητα λήψης δείγματος χωρίς ανάγκη εισόδου στην λίμνη
3. Μεγιστοποίηση της πληρότητας των μετρούμενων παραμέτρων
4. Μεγιστοποίηση της δυνατότητας  τηλεμετρικής παρέμβασης και εποπτείας   
5. Μεγιστοποίηση της ασφάλειας
6. Μεγιστοποίηση της ταχύτητας βαθμιονόμησης 

Συγκεκριμένα:

1. Θα απλωθεί μόνιμη - διπλή γραμμή  μεταφοράς δείγματος νερού από το σημείο μόνιμης
παρουσίας νερού. 
2. Σε ασφαλές σημείο έξω από την βαλτώδη περιοχή της λίμνης θα εγκατασταθεί ενισχυμένος
σταθμός μέτρησης 
3. Το δείγμα θα μεταφέρεται από το σημείο λήμης στον σταθμό μέσω αντλίας, θα μετριέται και
θα επιστρέφει πίσω στην λίμνη και στο ίδιο το σημείο που αντλήθηκε
4. Στο  σημείο  λήψης του  δείγματος  θα  εγκατασταθούν μόνο  αισθητήρια  που δεν απαιτούν
βαθμονόμηση. Η μέτρηση τους θα μεταδίδεται ασύρματα στον παράκτιο κεντρικό σταθμό
5. Στο  σημείο  λήψης του δείγματος  θα  εγκατασταθεί  μικρό  σύστημα παροχής ενέργειας  με
ηλιακούς συλλέκτες     
6. Οι  μετρήσεις  θα  μεταφέρονται  στο κέντρο  με  GPRS μονάδα που θα εγκατασταθεί  στον
παράκτιο σταθμό. 
7. Δεν  θα  απαιτείται  πλέον  είσοδος  στην  λίμνη,  είτε  για  βαθμονόμηση  είτε  για  reset  του
συστήματος τηλεμετάδοσης 

Μόνιμη δυνατότητα λήψης δείγματος 

1. Θα εγκατασταθεί εντός του Παράκτιου σταθμού, δειγματολήπτης, ο οποίος από την γραμμή
κίνησης του δείγματος θα μπορεί να λάβει και να αποθηκεύσει δείγμα
2. Ο δειγματολήπτης θα κρατά σε διαφορετικές φιάλες το κάθε δείγμα 
3. Η λήψη του δείγματος θα γίνεται περιοδικά είτε με εντολή από το κέντρο είτε με σκανδαλισμό
από υπέρβαση ορίων
4. Δεν θα απαιτείτε πλέον είσοδος στην λίμνη.

Μεγιστοποίηση της πληρότητας των μετρούμενων παραμέτρων

Θα μετρούνται όλες οι ζωτικές παράμετροι και συγκεκριμένα: 

 

.1 pH – Στον Παράκτιο

.2 ORP – Στον Παράκτιο

.3 DO2 – Στον Παράκτιο

.4 Θερμοκρασία – Στον Παράκτιο

.5 Χλωροφύλλη A’ – Στον Παράκτιο

.6 Αλατότητα – Στον Παράκτιο

.7 Ολικά διαλυμένα στερεά – Στον Παράκτιο

.8 Ολικά αιωρούμενα στερεά

.9 Θολότητα – Στον Παράκτιο
.10 Αγωγιμότητα  – Στον Παράκτιο
.11 Φυκοκυανίνες (Blue  - Green Algae) – Στον Παράκτιο
.12 Τάση συσσωρευτών – Στον Παράκτιο 





.13 Αυξομείωση ύψους ιζήματος πυθμένα – Στον λιμναίο

.14 Απόλυτη στάθμη με χρήση radar – Στον λιμναίο

.15 Τάση συσσωρευτών – Στον λιμναίο

Μεγιστοποίηση της δυνατότητας τηλεμετρικής παρέμβασης και εποπτείας

Το κέντρο manual ή αυτόματα θα έχει την δυνατότητα ελέγχων και χειρισμών. Συγκριμένα:

.1 Έναρξη  - λήξη της λειτουργίας των καμερών 

.2 Έναρξη – λήξη του κύκλου καθαρισμού της γραμμής δείγματος 

.3 Ενεργοποίηση και παύση λειτουργίας τοπικής σειρήνας και φάρου

.4 Χειρισμός παν – κατευθυντικής κάμερας 

.5 Χειρισμός κάμερας εποπτείας του εσωτερικού του σταθμού 

Μεγιστοποίηση της ασφάλειας

1. Κατασκευή μεταλλικού – ισχυρού προστατικού κλωβού διαστάσεων 4 Χ 4 m μέσα στον
οποίο θα τοποθετηθεί ο παράκτιος σταθμός 
2. Ο κλωβός θα είναι σκεπασμένος και από το πάνω μέρος και θα έχει ύψος 2 μέτρα 
3. Περιμετρικά του κλωβού και σε απόσταση 1 μέτρου θα κατασκευαστή περίφραξη, ύψους 1.8
μέτρων. Η διάταξη θα είναι όπως στο παρακάτω σχήμα 
4. Στο κέντρο του κλωβού θα τοποθετηθεί περιστρεφόμενη κάμερα για την εποπτεία του χώρου
5. Μεταξύ του φράχτη και του κλωβού θα τοποθετηθούν αισθητήρες κίνησης. Σε περίπτωση
παραβίασης θα ηχεί συναγερμός και περιστρεφόμενος φάρος, θα ενεργοποιείται η κάμερα και θα
στέλνονται SMS στους επόπτες  
6. Θα υπάρχει κάμερα στο εσωτερικό του κουτιού των συστημάτων για εποπτεία και αυτού του
χώρου

Μεγιστοποίηση της ταχύτητας βαθμονόμησης

1. Όλες οι μετρήσεις του λιμναίου σταθμού θα γίνονται από ενιαίο πολυαισθητήρα
2. Ο  Πολυαισθητήρας  θα  μπορεί  να  μπει  και  να  βγει  γρήγορα  και  με  ασφάλεια  από  την
κυψελίδα ροής

3. Η βαθμονόμηση θα γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της περίφραξης με ελαχιστοποίηση των
αστοχιών  

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

 Το σύστημα θα αποτελείται από δύο επί μέρους σταθμούς, τον Παράκτιο και των Λιμναίο
σταθμό 
 Το σύστημα θα λαμβάνει μια πλήρη μέτρηση ανά 4 ώρες 
 Το σύστημα θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με τα υπάρχοντα τηλεμετρικά δίκτυα της
υπηρεσίας. 
 Οι μετρήσεις θα καταλήγουν στο υπάρχον gateway και θα χειρίζονται από τα υπάρχοντα
λογισμικά.
 Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου η ένταξη του σταθμού στα υπάρχοντα δίκτυα.
Σχετική υπεύθυνη δήλωση των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει  να υπάρχει  στα δικαιολογητικά
συμμετοχής 
 Πληροφορίες για την δομή των υπαρχόντων δικτύων μπορούν να δοθούν στους υποψήφιου
ανάδοχους κατόπιν σχετικής αίτησης τους
 Το  σημείο  εγκατάστασης  του  σταθμού  παρουσιάζει  πολλές  ιδιαιτερότητες  και  τεχνικές
δυσκολίες, καθώς είναι ιδιαίτερα βαλτώδες με πολύ μεγάλη δυσκολία πρόσβασης 
 Στον παρακάτω εικόνα φαίνονται  τα δύο  πιθανά ζεύγη σημείων εγκατάστασης των δύο
τμημάτων του σταθμού 





 Ο  ανάδοχος  έχει  επισκεφθεί  τα  παραπάνω  σημεία  και  έχει  λάβει  πλήρη  γνώση  των
συνθηκών εγκατάστασης 

          Θα αποτελείται  από  δύο  παράλληλους  πλαστικούς  σωλήνες,  που  θα  ξεκινούν  από  τον
Λιμναίο και θα καταλήγουν στον Παράκτιο σταθμό

          Ο ένας σωλήνας θα χρησιμοποιείται για την άντληση του δείγματος και ο δεύτερος για την
επιστροφή του δείγματος στο σημείο άντλησης. Θα αποτελεί στην ουσία ένα κλειστό σύστημα. Το
δείγμα θα αντλείται, θα διαβιβάζεται στην κυψελίδα ροής και στην συνέχεια θα επιστρέφει στο σημείο
άντλησης 

          Το  υλικό  κατασκευής  του  σωλήνα  θα  πρέπει  να  είναι  πλαστικό,  ανθεκτικό  για  μόνιμη
εγκατάσταση σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος

          Η διάμετρος του σωλήνα θα πρέπει να είναι Φ 10mm – Φ 20mm. 

          Η άντληση του δείγματος θα διαρκεί, ικανοποιητικό χρόνο, ώστε να ανανεώνεται τουλάχιστον
δύο φορές ο όγκος νερού στον σωλήνα άντλησης. Σχετική ανάλυση πρέπει να δίνεται στις τεχνικές
προσφορές 

          Στον  Λιμναίο  σταθμό  θα  πρέπει  με  κατάλληλους  διακόπτες  ο  σωλήνας  άντλησης  και  ο
σωλήνας επιστροφής να ενώνονται ώστε να αποτελούν κλειστό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό θα
είναι δυνατή η διαβίβαση πεπιεσμένου αέρα αλλά και υγρών καθαρισμού, διαδικασία απαραίτητη για
τον περιοδικό καθαρισμό της γραμμής δείγματος

          Στον παράκτιο σταθμό μέσω κατάλληλων διακοπτών θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω
διαδικασίες :

Εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα με απομόνωση της αντλίας και της κυψελίδας ροής 
Δημιουργία κλειστού συστήματος «Σωλήνας άντλησης – Δοχείο Υγρού καθαρισμού – Αντλίας

– Κυψελίδας ροής
Σωλήνα επιστροφής» για τον περιοδικό καθαρισμό της γραμμής δείγματος 

          Από τον Παράκτιο σταθμό μέχρι τον Λιμναίο σταθμό, ο ανάδοχος θα πρέπει να στερεώσει
την γραμμή δείγματος, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από πιθανούς κυματισμούς, κτλ

Παράκτιος σταθμός

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί σε ένα από τα δύο σημεία που αναφέρονται παραπάνω 

Θα αποτελείται από τα  παρακάτω τμήματα :

Περίφραξη 

Θα χρησιμοποιηθεί διπλή περίφραξη, εσωτερική και εξωτερική, όπως στο παρακάτω σχήμα 





Εσωτερική περίφραξη 

 Διαστάσεις 4 Χ 4 μέτρα 
 Ύψος 1.8 -2 μέτρα
 Στις  τέσσερις  γωνιές  θα  πακτωθούν  εντός  τσιμεντένιων  βάθρων  γαλβανισμένοι  σωλήνες

διαμέτρου 4-5εκ. 
 Σε  κάθε  πλευρά  θα  πακτωθούν  εντός  τσιμεντένιων  βάθρων  δύο  γαλβανισμένοι  σωλήνες

διαμέτρου 4-5εκ.
 Περιμετρικά  θα  τοποθετηθεί  μεταλλικό  πλέγμα  με  διαστάσεις  πλαισίων  10  Χ  15εκ,  ή  και

μικρότερα
 Σε μια πλευρά θα τοποθετηθεί μεταλλική πόρτα, πλάτους περίπου ενός μέτρου
 Η πόρτα θα εδράζεται σε μεντεσέδες. Θα φέρει σύρτη και λουκέτο ασφαλείας
 Το έδαφος θα πρέπει να καλυφθεί με χαλίκι (ή τσιμέντο)  ύψους τουλάχιστον 10 εκ

Εξωτερική περίφραξη 

1. Περιμετρικά της εσωτερική περίφραξης θα κατασκευαστεί εξωτερική περίφραξη 
2. Η απόσταση μεταξύ της εξωτερικής περίφραξης θα είναι 0.6-1 μέτρα,
3. Θα φέρει μεταλλική πόρτα με σύρτη και λουκέτο ασφαλείας 
4. Θα φέρει πλέγμα ύψους 1.6 – 1.7 μέτρα 
5. Πάνω από το πλέγμα θα τοποθετηθούν δύο σειρές από αγκαθωτό σύρμα 
6. Στις γωνίες θα τοποθετηθούν πάσσαλοι σε σχήμα «Γ», ή εναλλακτικά στρογγυλοί σωλήνες με

διάμετρο άνω των 3εκ.
7. Στις πλευρές της περίφραξης θα πρέπει να τοποθετηθούν κάθετοι ενισχυτικοί πάσσαλοι και σε

μεταξύ τους αποστάσεις όχι πάνω από 1.5 μέτρα 

Σύστημα συναγερμού 

1. Θα εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού 
2. Θα  διαθέτει  δική  του  γραμμή  κινητής  τηλεφωνίας  εντελώς  ανεξάρτητη  από  την  γραμμή

δεδομένων και την γραμμή μεταφοράς εικόνας
3. Θα διαθέτει αισθητήρες κίνησης που θα εποπτεύουν εντός των δύο περιφράξεων 
4. Οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για εξωτερική εγκατάσταση 
5. Θα πρέπει να καλύπτουν όλο τον χώρο που ορίζουν οι περιφράξεις 
6. Θα πρέπει να λειτουργούν με 12 V DC
7. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα – αισθητήρα, ο οποίος θα ενεργοποιεί

τον συναγερμό σε περίπτωση μετακίνησης τους 
8. Τα  κιβώτια  των  μπαταριών   θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σύστημα  –  αισθητήρα,  ο  οποίος  θα

ενεργοποιεί τον συναγερμό σε περίπτωση μετακίνησης τους, ή ανοίγματος τους 
9. Θα πρέπει να διαθέτει σειρήνα συναγερμού με ένταση ήχου 120 DB





10. Θα πρέπει σύστημα ειδοποίησης και χειρισμού του συστήματος συναγερμού με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά 

11. Να δέχεται δική του SIM κινητής τηλεφωνίας
12. Αυτόματη αποστολή alarm SMS σε περιπτώσεις συναγερμών 
13. Τηλεχειρισμός και λήμη τρεχουσών μετρήσεων των καταστάσεων των αισθητήρων  μέσω SMS
14. Να διαθέτει ενσωματωμένο GSM modem
15. Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους 
16. Να διαθέτει 4 ψηφιακές εισόδους
17. Να διαθέτει 4 relay εξόδου για φορτία 220 V / 10 A
18. Να διαθέτει πόρτα επικοινωνίας RS-232 
19. Να διαθέτει LED τα οποία να δείχνουν την κατάσταση των εισόδων και εξόδων
20. Ο προγραμματισμός να μπορεί να γίνει μέσω κινητού τηλεφώνου με SMS
21. Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει την μονάδα για χρονικό έλεγχο Συσκευών 
22. Να έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της κάμερας με SMS
23. Να ενεργοποιεί την κάμερα σε περίπτωση συναγερμού  
24. Θα μετρά συνεχώς την τάση των μπαταριών. 
25. Σε περίπτωση χαμηλής τάσης θα στέλνει αυτόματα SMS

Κάμερα εξωτερικού χώρου 

1.1.1. Θα έχει το δικό της ανεξάρτητο σύστημα τηλεπικοινωνίας 
1.1.2. Θα είναι τηλεχειριζόμενη 
1.1.3. Θα εποπτεύει τον χώρο μέσα και έξω από την περίφραξη
1.1.4. Να επικοινωνεί βάση TCP/IP
1.1.5. Να μπορεί να συνεργαστεί με όλους του γνωστούς browsers 
1.1.6. Να έχει την δυνατότητα κίνησης Pan 360 degree, tilt 90 degree
1.1.7. Να έχει ανιχνευτή κίνησης βάση του οποίου να μπορεί να στείλει email
1.1.8. Να μπορεί να λειτουργήσει με πολύ μικτό φωτισμό, ακόμα και με 0.05 lux
1.1.9. Τάση λειτουργίας 12 V DC
1.1.10. Κατανάλωση λιγότερο από 1 Α

Κάμερα εσωτερικού χώρου 

1. Απλή USB ή IP camera 
2. Θα εγκατασταθεί εσωτερικά του κιτίου με τα ηλεκτρονικά και τα συστήματα μέτρησης
3. Για την δυνατότητα μεταφοράς εικόνας εσωτερικού του κιτίου θα υπάρχει  συνεχώς χαμηλός

φωτισμός από LED

Αντλία δειγματοληψίας

1. Να μην φράζει και να μην απαιτεί φίλτρα
2. Να είναι κατάλληλη για άντληση ακαθάρτων
3. Να έχει περιστρεφόμενη κεφαλή
4. Να μπορεί να λειτουργεί χωρίς νερό χωρίς να πάθει βλάβη
5. Να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον 15 λίτρων ανά λεπτό
6. Να έχει την δυνατότητα αναρρόφησης από 3 μέτρα ύψος 
7. Να μπορεί να αντλήσει μίγμα νερού και αέρα
8. Να λειτουργεί με 12 V DC

Πολυπαραμετρικός αισθητήρας 

1. Θα εγκατασταθεί σε κυψελίδα ροής  
2. Στο κόστος πρέπει να περιλαμβάνεται η κυψελίδα ροής
3. Θα έχει σύστημα καθαρισμού όλων των αισθητηρίων





Κυρίως σώμα

1. Αυτόματος έλεγχος για προβλήματα και λάθη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση 
2. Αισθητήρες τύπου smart probes, με αυτόματη αναγνώριση των αισθητήρων από το όργανο.
3. Όλοι  οι  αισθητήρες να έχουν δική τους μνήμη. Έτσι  η βαθμονόμηση να μπορεί  να γίνει  σε

οποιαδήποτε σημείο (εκτός οργάνου) και στην συνέχεια οι αισθητήρες να τοποθετούνται πάνω
στο όργανο. 

4. Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, το όργανο να κλείνει αυτόματα την συγκεκριμένη πόρτα
ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων. 

5. Χειρισμός για διαδικασίες βαθμονόμησης, κτλ,  χωρίς καλώδια με την χρήση Bluetooth (ή 
παρόμοιας) επικοινωνίας 

6. Οι αισθητήρες να είναι κατασκευασμένοι από τιτάνιο 
7. Τοποθέτηση των αισθητήρων πάνω στο όργανο ακόμα και όταν είναι βρεγμένοι.
8. Να  διαθέτει  ενσωματωμένες  διαδικασίες  οι  οποίες  να  ανιχνεύουν  αυτόματα  λάθος

διαμορφώσεις, κατάσταση μνήμης και να επιβεβαιώνουν την λειτουργία των αισθητήρων 
9. Να συνοδεύεται με λογισμικό για την διαχείριση των μετρήσεων, τις διαδικασίες βαθμονόμησης, 
10. Να διαθέτει έξοδο SDI12  για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας
11. Να διαθέτει USB adapter για σύνδεση με υπολογιστή
12. Να διαθέτει  ενσωματωμένο (μέσα στο όργανο, όχι  εξωτερικό προσαρμοστικό)   Bluetooth (η

παρόμοιο ασύρματο σύστημα), για την επικοινωνία με τον υπολογιστή 
13. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα (για όλους τους αισθητήρες) καθαρισμού με wiper 
14. Όλοι οι αισθητήρες να μπορούν να δεχθούν antifouling προστασία
15. Διάμετρος  < 10 cm
16. Μήκος < 100 cm
17. Βάρος < 5 Kg
18. Να λειτουργεί με εσωτερικές μπαταρίες αλλά   και με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
19. Συχνότητα δειγματοληψίας έως και 4 Hz
20. Διάρκεια εσωτερικών μπαταριών > 60 μέρες 
21. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 1.000.000 μετρήσεις
22. Να μετρά (ή να υπολογίζει), τις παρακάτω παραμέτρους

Βαρομετρική πίεση

1. Περιοχή μέτρηση τουλάχιστον 800 -  1050 mBar
2. Ακρίβεια ±2 mBar
3. Ανάλυση 0.2 mBar

Blue-green Algae Phycocyanin (PC)

1. Στην περιοχή μέτρησης 0 to 100 μg/L PC
2. Γραμμικότητα R2 > 0.999 
3. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec 
4. Ανάλυση 0.01 μg/L PC

Χλωροφύλλη

1. Στην περιοχή μέτρησης 0 to 400 μg/L \
2. Γραμμικότητα R2 > 0.999 
3. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec 
4. Ανάλυση 0.01 μg/L

Αγωγιμότητα 

1. Περιοχή μέτρηση 0 to 200 mS/cm
2. Ακρίβεια στην περιοχή 0 -  100mS/cm είναι  ±0.5% επί της ένδειξης
3. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec
4. Ανάλυση 0.0001 mS/cm

Οπτικός αισθητήρας οξυγόνου

Περιοχή μέτρησης 0 - 50 mg/L
Ακρίβεια  στην περιοχή 0 - 20 mg/L: ±0.1 mg/l
Χρόνος απόκρισης T63<5 sec
Ανάλυση 0.01 mg/l





ORP

1. Περιοχή μέτρησης ±999mV
2. Ακρίβεια  στην  ±20mV
3. Χρόνος απόκρισης T63<5 sec
4. Ανάλυση 0.1 mg

pH

1. Περιοχή μέτρησης 0-14
2. Ακρίβεια  στην  ±0.1pH
3. Χρόνος απόκρισης T63<3 sec
4. Ανάλυση 0.01pH

Αλατότητα

1. Περιοχή μέτρησης 0 - 50 ppt
2. Ακρίβεια  ±1.0% επί της ένδειξης 
3. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec
4. Ανάλυση 0.01 ppt

Θερμοκρασία

1. Περιοχή μέτρησης -5 έως 50°C
2. Ακρίβεια  ±0.01°C
3. Χρόνος απόκρισης T63<1 sec
4. Ανάλυση 0.001 °C

Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)

1. Περιοχή μέτρησης 0 - 100000 mg/L
Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS)

1. Περιοχή μέτρησης 0 to 1500 mg/L
Θολότητα 

1. Περιοχή μέτρησης 0 - 4000 FNU
2. Ακρίβεια  στην περιοχή 0 to 999 FNU: 0.3 FNU
3. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec
4. Ανάλυση στην περιοχή 0 - 999 FNU: 0.01 FNU

Μονάδα τηλεμετάδοσης μετρήσεων

Θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την μονάδα μετάδοσης της εικόνας και από την μονάδα ελέγχου
συναγερμών 
Θα αποτελείται από δύο τμήματα

Μονάδα ζεύξης UHF και GPRS 

1. Στην  μονάδα  αυτή  θα  καταλήγουν οι  μετρήσεις  από  τον  παράκτιο  και  από  τον  λιμναίο
σταθμό και στην συνέχεια μέσω GPRS θα διαβιβάζονται στο κέντρο 
2. Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες να μπορούν να φορτίζονται
από ανεξάρτητο δικό του ηλιακό συλλέκτη.
3. Η μονάδα να δέχεται SIM κάρτα
4. Μικρές διαστάσεις και οπωσδήποτε όχι πάνω από 300 Χ 200 Χ 200mm
5. Βάρος < 5 κιλά
6. Προστασία IP 67
7. Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως +600C
8. Συχνότητα GSM δικτύου 800 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
9. Απόσταση εκπομπής GSM σύμφωνα με το GSM standard 
10. Απόσταση κάλυψης UHF έως 20 Km ανάλογα με την τοπογραφία 





Ασύρματη μονάδα μετάδοσης μετρήσεων

1. Ασύρματη  συμπαγής  τηλεμετρική  μονάδα  με  ενσωματωμένο  πομποδέκτη.UHF  ισχύος
10mW
H χαμηλή  κατανάλωση ισχύος να  επιτρέπει  την  λειτουργία  της  μονάδας  με  την  χρήση  ηλιακού
συλλέκτη
Να συνοδεύεται από δικό του ανεξάρτητο ηλιακό συλλέκτη 
Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε  απόσταση  τουλάχιστον 1000 μέτρων
ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 
Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής  των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος (από 10sec έως
12 hours)
Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες  περιβάλλοντος (IP 66)
Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm
Βάρος < 500g
Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 
Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 
Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους. 
Οι είσοδοι να διαθέτουν  προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 V DC και 0 – 2.5 V DC. 
Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών (16bit) και 2 ψηφιακές Ι/Ο \
Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 40 αισθητήρες
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων στην περιοχή 3.3 – 5.5 V
Ισχύς εκπομπής 10 mW, max
Απολαβή λήψης –110dbm
Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 15000 τιμές

Ηλιακοί συλλέκτες για τις μονάδες τηλεμετρίας

1. Ανεξάρτητος για την γέφυρα και για την ασύρματη μονάδα
2. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
3. Ιsc > 550mA
4. Ιmpp > 500mA

Δειγματολήπτης νερού

1. Θα αντλεί δείγμα από το σύστημα δειγματοληψίας 
2. Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ABS για αντοχή στην έκθεση και κακομεταχείριση, .
3. Να έχει διαστάσεις (διάμετρος x ύψος) περίπου : 80 x 50cm ή και μικρότερες 
4. Να τροφοδοτείται μέσω 12VDC 
5. Να διαθέτει έξοδο SDI-12 για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας
6. Το βάρος του όταν είναι άδειο και χωρίς την μπαταρία να μην ξεπερνάει τα 15kg
7. Η αντλία να διαθέτει διαδικασία καθαρισμού με αέρα πριν και μετά από κάθε δείγμα
8. Να παρέχει προειδοποίηση όταν πρέπει να γίνει αντικατάσταση του σωλήνα της αντλίας
9. Να διαθέτει ελεγκτή λειτουργίας και προγραμματισμού 
10. Ο ελεγκτής να διαθέτει προστασία IP67
11. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης 24 χωριστών δειγμάτων 
12. Να συνοδεύεται από 24 μπουκάλια από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 1lt,  με καπάκια,
δακτύλιο συγκράτησης και δύο σωλήνες εκκένωσης

 

Φωτοβολταικό σύστημα 

1. ‘Όλες οι διατάξεις (εκτός της τηλεμετρίας) θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό σύστημα 
2. Πλέον των συλλεκτών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ο
φορτιστής, η βάση των συλλεκτών και το κιτίο τοποθέτησης των μπαταριών
3. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ισχύ για την πλήρη λειτουργία του σταθμού
για 48 ακόμα και με αφαίρεση των φωτοβολταϊκών.
4. Ο επιλογή του μεγέθους των συλλεκτών και των μπαταριών αποτελεί  ευθύνη του αναδόχου





5. Στις τεχνικές προσφορές, πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ανάλυση που να τεκμηριώνει τον
υπολογισμό  του μεγέθους 

Στέγαση του εξοπλισμού

1. Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  εγκαταστήσει  εντός  της  περίφραξης  κατάλληλο  πλαστικό,  ή
μεταλλικό κλωβό.
2. Μέσα στον κλωβό θα τοποθετηθούν όλα τα μετρητικά και επικουρικά όργανα και συσκευές
3. Πλέον των άλλων στην κλωβό θα πρέπει να τοποθετηθεί και σύστημα παροχής πεπιεσμένου
αέρα, για τον περιοδικό καθαρισμό της γραμμής δειγματοληψίας  

Λιμναίος Σταθμός

Εξέδρα

1. Τα αισθητήρια, τα φωτοβολταϊκά και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός, θα τοποθετηθούν πάνω
σε κατάλληλη μεταλλική κατασκευή που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος 
2. Η κατασκευή θα είναι ανοξείδωτη, ή γαλβανισμένη, ή αλουμινένια 
3. Θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βουλιάζει στον πυθμένα 
4. Θα διαθέτει  κατάλληλη πλατφόρμα, πάνω στην οποία θα μπορεί  να καθίσει  τουλάχιστον
ένας τεχνικός 
5. Θα έχει ύψος τουλάχιστον 1.5 μέτρα πάνω από τον πυθμένα 

  

Αισθητήρας  ύψους ιζήματος πυθμένα

Θα αποτελείται από το βυθιζόμενο και το επιφανειακό μέρος

Βυθιζόμενο μέρος

1. Να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού 
2. Να χρησιμοποιεί υπερήχους 
3. Να μετρά την απόσταση του από τον πυθμένα 
4. Να μην απαιτεί συντήρηση 
5. Να λειτουργεί με απλή βύθιση κάτω από την επιφάνεια του νερού
6. Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 30εκ έως 10 μέτρα 
7. Ακρίβεια μέτρησης 0.25% επί του εύρος μέτρησης

 

Επιφανειακό μέρος

Διαστάσεις μικρότερες από 30 Χ 20 Χ 15 εκ
Βάρος μικρότερο από 2 κιλά
Προστασία ΙΡ 65
Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη

Αισθητήρας  Στάθμης νερού

1. Να είναι κατάλληλος για επιφανειακά νερά (ποτάµια, λίµνες κτλ)
2. Να είναι αισθητήρας radar
3. Να μετρά την στάθµη του νερού με μεγάλη ακρίβεια 
4. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 





5. Περιοχή µέτρησης τουλάχιστον έως 10m
6. Ακρίβεια: +/- 2 mm
7. Τύπος προστασίας IP 68
8. Συχνότητα: 26 GΗz 
9. Βάρος μικρότερο από 3 kg
10. Τάση τροφοδοσίας 12 V

Ασύρματη μονάδα μετάδοσης μετρήσεων

1. Θα μεταδίδει τις μετρήσεις στον Παράκτιο σταθμό
2. Ασύρματη  συμπαγής  τηλεμετρική  μονάδα  με  ενσωματωμένο  πομποδέκτη.UHF  ισχύος
10mW
3. H  χαμηλή  κατανάλωση  ισχύος  να  επιτρέπει  την  λειτουργία  της  μονάδας  με  την  χρήση
ηλιακού συλλέκτη
4. Να συνοδεύεται από δικό του ανεξάρτητο ηλιακό συλλέκτη 
5. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε  απόσταση  τουλάχιστον 1000
μέτρων ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 
6. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής  των μετρήσεων να είναι  προγραμματιζόμενος (από
10sec έως 12 hours)
7. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες  περιβάλλοντος (IP 66)
8. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm
9. Βάρος < 500g
10. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 
11. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 
12. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους. 
13. Οι είσοδοι να διαθέτουν  προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 V DC και 0 – 2.5 V DC. 
14. Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών (16bit) και 2 ψηφιακές Ι/Ο \
15. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 40 αισθητήρες
16. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων στην περιοχή 3.3 –
5.5 V
17. Ισχύς εκπομπής 10 mW, max
18. Απολαβή λήψης –110dbm
19. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 15000 τιμές

Ηλιακός συλλέκτης για την μονάδα τηλεμετρίας

1. Ανεξάρτητος μόνο για την ασύρματη μονάδα
2. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
3. Ιsc > 550mA
4. Ιmpp > 500mA

Φωτοβολταικό σύστημα 

1. ‘Όλες οι διατάξεις (εκτός της τηλεμετρίας) θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό σύστημα 
2. Πλέον των συλλεκτών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ο
φορτιστής, η βάση των συλλεκτών και το κιτίο τοποθέτησης των μπαταριών
3. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ισχύ για την πλήρη λειτουργία του σταθμού
για 48 ακόμα και με αφαίρεση των φωτοβολταϊκών.
4. Ο επιλογή του μεγέθους των συλλεκτών και των μπαταριών αποτελεί  ευθύνη του αναδόχου
5. Στις τεχνικές προσφορές, πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ανάλυση που να τεκμηριώνει τον
υπολογισμό  του μεγέθους 

  

Στέγαση του εξοπλισμού

1.Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει εντός της περίφραξης κατάλληλο πλαστικό, ή μεταλλικό κλωβό.

2.Μέσα στον κλωβό θα τοποθετηθούν όλα τα μετρητικά και επικουρικά όργανα και συσκευές.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                   Σύμβαση προμήθειας

 1.Την  αριθμ.2299/20-12-2016   απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί

έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη αναδόχου του

έργου:  «Προμήθειας  και  εγκατάστασης  πρότυπου  τηλεμετρικού  σταθμού  παρακολούθησης  της  ποιότητας  και

ποσότητας  υδάτων  στη  λίμνη  Κορώνεια»  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  100.000,00  €

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

2.Την αριθμ.     Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  (ΑΔΑ:                      ) 

3. Την ................. προσφορά του.............................με την επωνυμία.................... (με αρ. πρωτ. Εισερχ. ................), για
το προαναφερόμενο έργο, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.

4.Την αριθμ.          κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:                   ) 

5.Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των
Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών
Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  390/Β΄/10-2-2017)  και  την
αριθμ.ΓΠΚΜ  οικ.642/20-2-2017  απόφαση   Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Παράτασης  θητείας
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017)  

6.Τη  ΣΑΕΠ  008  με  Κωδικο  έργου   της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας 2013ΕΠ  00800020.  Σχετική  η

αριθμ.πρωτ.33293/22-6-2016 με αριθμό 725 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ:

6ΡΛΧ4653Ο7-7ΤΕ)   ποσού   100.000,00  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία

αποδεκτά τα ακόλουθα:                

 

Ο Ρ Ο Ι  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το  αντικείμενο  της   «Προμήθειας  και  εγκατάστασης  πρότυπου  τηλεμετρικού  σταθμού  παρακολούθησης  της
ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια» περιλαμβάνει :

Τη συνεχή  λήψη ποιοτικών  παραμέτρων νερού της  λίμνης,  βάση ασφαλών μεθόδων που θα  εξασφαλίζουν  την
συνεχή ροή μετρήσεων, με μικρό κόστος λειτουργίας και ελάχιστη απαίτηση ανθρώπινης παρουσίας
Συνοπτικά οι βασικές απαιτήσεις από το εν λόγω σύστημα είναι:





Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας μετρήσεων σε συνδυασμό με την Ελαχιστοποίηση της ανάγκη εισόδου
στην λίμνη
Μόνιμη δυνατότητα λήψης δείγματος χωρίς ανάγκη εισόδου στην λίμνη
Μεγιστοποίηση της πληρότητας των μετρούμενων παραμέτρων
Μεγιστοποίηση της δυνατότητας  τηλεμετρικής παρέμβασης και εποπτείας   
Μεγιστοποίηση της ασφάλειας
Μεγιστοποίηση της ταχύτητας βαθμιονόμησης 

Θα απλωθεί μόνιμη - διπλή γραμμή  μεταφοράς δείγματος νερού από το σημείο μόνιμης παρουσίας νερού. 
Σε  ασφαλές  σημείο  έξω  από  την  βαλτώδη  περιοχή  της  λίμνης  θα  εγκατασταθεί  ενισχυμένος  σταθμός
μέτρησης 
Το δείγμα θα μεταφέρεται από το σημείο λήμης στον σταθμό μέσω αντλίας, θα μετριέται και θα επιστρέφει
πίσω στην λίμνη και στο ίδιο το σημείο που αντλήθηκε
Στο σημείο λήψης του δείγματος θα εγκατασταθούν μόνο αισθητήρια που δεν απαιτούν βαθμονόμηση. Η
μέτρηση τους θα μεταδίδεται ασύρματα στον παράκτιο κεντρικό σταθμό
Στο σημείο λήψης του δείγματος θα εγκατασταθεί μικρό σύστημα παροχής ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες
Οι μετρήσεις θα μεταφέρονται στο κέντρο με GPRS μονάδα που θα εγκατασταθεί στον παράκτιο σταθμό. 
Δεν  θα  απαιτείται  πλέον  είσοδος  στην  λίμνη,  είτε  για  βαθμονόμηση  είτε  για  reset  του  συστήματος
τηλεμετάδοσης 

Μόνιμη δυνατότητα λήψης δείγματος 

Θα εγκατασταθεί εντός του Παράκτιου σταθμού, δειγματολήπτης, ο οποίος από την γραμμή κίνησης του
δείγματος θα μπορεί να λάβει και να αποθηκεύσει δείγμα
Ο δειγματολήπτης θα κρατά σε διαφορετικές φιάλες το κάθε δείγμα 
Η  λήψη  του  δείγματος  θα  γίνεται  περιοδικά  είτε  με  εντολή  από  το  κέντρο  είτε  με  σκανδαλισμό  από
υπέρβαση ορίων
Δεν θα απαιτείτε πλέον είσοδος στην λίμνη.

Μεγιστοποίηση της πληρότητας των μετρούμενων παραμέτρων

Θα μετρούνται όλες οι ζωτικές παράμετροι και συγκεκριμένα: 

 

pH – Στον Παράκτιο
ORP – Στον Παράκτιο
DO2 – Στον Παράκτιο
Θερμοκρασία – Στον Παράκτιο
Χλωροφύλλη A’ – Στον Παράκτιο
Αλατότητα – Στον Παράκτιο
Ολικά διαλυμένα στερεά – Στον Παράκτιο
Ολικά αιωρούμενα στερεά
Θολότητα – Στον Παράκτιο
Αγωγιμότητα  – Στον Παράκτιο
Φυκοκυανίνες (Blue  - Green Algae) – Στον Παράκτιο
Τάση συσσωρευτών – Στον Παράκτιο 
Αυξομείωση ύψους ιζήματος πυθμένα – Στον λιμναίο
Απόλυτη στάθμη με χρήση radar – Στον λιμναίο
Τάση συσσωρευτών – Στον λιμναίο

Μεγιστοποίηση της δυνατότητας τηλεμετρικής παρέμβασης και εποπτείας

Το κέντρο manual ή αυτόματα θα έχει την δυνατότητα ελέγχων και χειρισμών. Συγκριμένα:

Έναρξη  - λήξη της λειτουργίας των καμερών 
Έναρξη – λήξη του κύκλου καθαρισμού της γραμμής δείγματος 





Ενεργοποίηση και παύση λειτουργίας τοπικής σειρήνας και φάρου
Χειρισμός παν – κατευθυντικής κάμερας 
Χειρισμός κάμερας εποπτείας του εσωτερικού του σταθμού 

Μεγιστοποίηση της ασφάλειας

Κατασκευή  μεταλλικού  –  ισχυρού  προστατικού  κλωβού  διαστάσεων  4  Χ  4  m  μέσα  στον  οποίο  θα
τοποθετηθεί ο παράκτιος σταθμός 
Ο κλωβός θα είναι σκεπασμένος και από το πάνω μέρος και θα έχει ύψος 2 μέτρα 
Περιμετρικά του κλωβού και σε απόσταση 1 μέτρου θα κατασκευαστή περίφραξη, ύψους 1.8 μέτρων. Η
διάταξη θα είναι όπως στο παρακάτω σχήμα 
Στο κέντρο του κλωβού θα τοποθετηθεί περιστρεφόμενη κάμερα για την εποπτεία του χώρου 
Μεταξύ του φράχτη και του κλωβού θα τοποθετηθούν αισθητήρες κίνησης. Σε περίπτωση παραβίασης θα
ηχεί συναγερμός και περιστρεφόμενος φάρος, θα ενεργοποιείται η κάμερα και θα στέλνονται SMS στους
επόπτες  
Θα υπάρχει κάμερα στο εσωτερικό του κουτιού των συστημάτων για εποπτεία και αυτού του χώρου

Μεγιστοποίηση της ταχύτητας βαθμονόμησης

Όλες οι μετρήσεις του λιμναίου σταθμού θα γίνονται από ενιαίο πολυαισθητήρα
Ο Πολυαισθητήρας θα μπορεί να μπει και να βγει γρήγορα και με ασφάλεια από την κυψελίδα ροής
Η βαθμονόμηση θα γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της περίφραξης με ελαχιστοποίηση των αστοχιών  

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

 Το σύστημα θα αποτελείται από δύο επί μέρους σταθμούς, τον Παράκτιο και των Λιμναίο σταθμό 
 Το σύστημα θα λαμβάνει μια πλήρη μέτρηση ανά 4 ώρες 
 Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  συμβατό  με  τα  υπάρχοντα  τηλεμετρικά  δίκτυα  της
υπηρεσίας. 
 Οι μετρήσεις θα καταλήγουν στο υπάρχον gateway και θα χειρίζονται από τα υπάρχοντα λογισμικά.
 Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου η ένταξη του σταθμού στα υπάρχοντα δίκτυα. Σχετική
υπεύθυνη δήλωση των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει να υπάρχει στα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 Πληροφορίες  για  την  δομή  των  υπαρχόντων  δικτύων  μπορούν  να  δοθούν  στους  υποψήφιου
ανάδοχους κατόπιν σχετικής αίτησης τους
 Το σημείο εγκατάστασης του σταθμού παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυσκολίες,
καθώς είναι ιδιαίτερα βαλτώδες με πολύ μεγάλη δυσκολία πρόσβασης 
 Στον παρακάτω εικόνα φαίνονται τα δύο  πιθανά ζεύγη σημείων εγκατάστασης των δύο τμημάτων
του σταθμού 





 Στον  φάκελο  των  δικαιολογητικών  θα  πρέπει  να  υπάρχει  υπεύθυνη  δήλωση  των  υποψηφίων
αναδόχων,  ότι  έχουν  επισκεφτεί  τα  παραπάνω  σημεία  και  έχουν  λάβει  πλήρη  γνώση  των  συνθηκών
εγκατάστασης 

          Θα αποτελείται από δύο παράλληλους πλαστικούς σωλήνες, που θα ξεκινούν από τον Λιμναίο και
θα καταλήγουν στον Παράκτιο σταθμό

          Ο  ένας  σωλήνας  θα  χρησιμοποιείται  για  την  άντληση  του  δείγματος  και  ο  δεύτερος  για  την
επιστροφή του δείγματος στο σημείο άντλησης. Θα αποτελεί στην ουσία ένα κλειστό σύστημα. Το δείγμα θα
αντλείται, θα διαβιβάζεται στην κυψελίδα ροής και στην συνέχεια θα επιστρέφει στο σημείο άντλησης 

          Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα πρέπει να είναι πλαστικό, ανθεκτικό για μόνιμη εγκατάσταση
σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος

          Η διάμετρος του σωλήνα θα πρέπει να είναι Φ 10mm – Φ 20mm. 

          Η άντληση του δείγματος θα διαρκεί, ικανοποιητικό χρόνο, ώστε να ανανεώνεται τουλάχιστον δύο
φορές ο όγκος νερού στον σωλήνα άντλησης. Σχετική ανάλυση πρέπει να δίνεται στις τεχνικές προσφορές 

          Στον Λιμναίο σταθμό θα πρέπει με κατάλληλους διακόπτες ο σωλήνας άντλησης και ο σωλήνας
επιστροφής να ενώνονται ώστε να αποτελούν κλειστό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η
διαβίβαση  πεπιεσμένου  αέρα  αλλά  και  υγρών  καθαρισμού,  διαδικασία  απαραίτητη  για  τον  περιοδικό
καθαρισμό της γραμμής δείγματος

          Στον  παράκτιο  σταθμό  μέσω  κατάλληλων  διακοπτών  θα  πρέπει  να  γίνονται  οι  παρακάτω
διαδικασίες :

Εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα με απομόνωση της αντλίας και της κυψελίδας ροής 
Δημιουργία κλειστού συστήματος «Σωλήνας άντλησης –  Δοχείο  Υγρού καθαρισμού –  Αντλίας –

Κυψελίδας ροής
Σωλήνα επιστροφής» για τον περιοδικό καθαρισμό της γραμμής δείγματος 

          Από τον Παράκτιο σταθμό μέχρι τον Λιμναίο σταθμό, ο ανάδοχος θα πρέπει να στερεώσει  την
γραμμή δείγματος, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από πιθανούς κυματισμούς, κτλ

Παράκτιος σταθμός

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί σε ένα από τα δύο σημεία που αναφέρονται παραπάνω 

Θα αποτελείται από τα  παρακάτω τμήματα :

Περίφραξη 

Θα χρησιμοποιηθεί διπλή περίφραξη, εσωτερική και εξωτερική, όπως στο παρακάτω σχήμα 





Εσωτερική περίφραξη 

 Διαστάσεις 4 Χ 4 μέτρα 
 Ύψος 1.8 -2 μέτρα
 Στις τέσσερις γωνιές θα πακτωθούν εντός τσιμεντένιων βάθρων γαλβανισμένοι σωλήνες διαμέτρου 4-

5εκ. 
 Σε κάθε πλευρά θα πακτωθούν εντός τσιμεντένιων βάθρων δύο γαλβανισμένοι σωλήνες διαμέτρου 4-

5εκ.
 Περιμετρικά θα τοποθετηθεί μεταλλικό πλέγμα με διαστάσεις πλαισίων 10 Χ 15εκ, ή και μικρότερα
 Σε μια πλευρά θα τοποθετηθεί μεταλλική πόρτα, πλάτους περίπου ενός μέτρου
 Η πόρτα θα εδράζεται σε μεντεσέδες. Θα φέρει σύρτη και λουκέτο ασφαλείας
 Το έδαφος θα πρέπει να καλυφθεί με χαλίκι (ή τσιμέντο)  ύψους τουλάχιστον 10 εκ

Εξωτερική περίφραξη 

8. Περιμετρικά της εσωτερική περίφραξης θα κατασκευαστεί εξωτερική περίφραξη 

9. Η απόσταση μεταξύ της εξωτερικής περίφραξης θα είναι 0.6-1 μέτρα,

10. Θα φέρει μεταλλική πόρτα με σύρτη και λουκέτο ασφαλείας 

11. Θα φέρει πλέγμα ύψους 1.6 – 1.7 μέτρα 

12. Πάνω από το πλέγμα θα τοποθετηθούν δύο σειρές από αγκαθωτό σύρμα 

13. Στις γωνίες θα τοποθετηθούν πάσσαλοι σε σχήμα «Γ», ή εναλλακτικά στρογγυλοί σωλήνες με διάμετρο
άνω των 3εκ.

14. Στις πλευρές της περίφραξης θα πρέπει να τοποθετηθούν κάθετοι ενισχυτικοί πάσσαλοι και σε μεταξύ
τους αποστάσεις όχι πάνω από 1.5 μέτρα 

Σύστημα συναγερμού 

26. Θα εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού 

27. Θα διαθέτει δική του γραμμή κινητής τηλεφωνίας εντελώς ανεξάρτητη από την γραμμή δεδομένων και
την γραμμή μεταφοράς εικόνας

28. Θα διαθέτει αισθητήρες κίνησης που θα εποπτεύουν εντός των δύο περιφράξεων 

29. Οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για εξωτερική εγκατάσταση 

30. Θα πρέπει να καλύπτουν όλο τον χώρο που ορίζουν οι περιφράξεις 

31. Θα πρέπει να λειτουργούν με 12 V DC

32. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα – αισθητήρα, ο οποίος θα ενεργοποιεί τον
συναγερμό σε περίπτωση μετακίνησης τους 

33. Τα κιβώτια των μπαταριών  θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα – αισθητήρα, ο οποίος θα ενεργοποιεί
τον συναγερμό σε περίπτωση μετακίνησης τους, ή ανοίγματος τους 

34. Θα πρέπει να διαθέτει σειρήνα συναγερμού με ένταση ήχου 120 DB

35. Θα  πρέπει  σύστημα  ειδοποίησης  και  χειρισμού  του  συστήματος  συναγερμού  με  τα  παρακάτω
χαρακτηριστικά 

36. Να δέχεται δική του SIM κινητής τηλεφωνίας

37. Αυτόματη αποστολή alarm SMS σε περιπτώσεις συναγερμών 

38. Τηλεχειρισμός και λήμη τρεχουσών μετρήσεων των καταστάσεων των αισθητήρων  μέσω SMS

39. Να διαθέτει ενσωματωμένο GSM modem

40. Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους 

41. Να διαθέτει 4 ψηφιακές εισόδους

42. Να διαθέτει 4 relay εξόδου για φορτία 220 V / 10 A

43. Να διαθέτει πόρτα επικοινωνίας RS-232 

44. Να διαθέτει LED τα οποία να δείχνουν την κατάσταση των εισόδων και εξόδων

45. Ο προγραμματισμός να μπορεί να γίνει μέσω κινητού τηλεφώνου με SMS





46. Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει την μονάδα για χρονικό έλεγχο Συσκευών 

47. Να έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της κάμερας με SMS

48. Να ενεργοποιεί την κάμερα σε περίπτωση συναγερμού  

49. Θα μετρά συνεχώς την τάση των μπαταριών. 

50. Σε περίπτωση χαμηλής τάσης θα στέλνει αυτόματα SMS

Κάμερα εξωτερικού χώρου 

1.1.11. Θα έχει το δικό της ανεξάρτητο σύστημα τηλεπικοινωνίας 
1.1.12. Θα είναι τηλεχειριζόμενη 
1.1.13. Θα εποπτεύει τον χώρο μέσα και έξω από την περίφραξη
1.1.14. Να επικοινωνεί βάση TCP/IP
1.1.15. Να μπορεί να συνεργαστεί με όλους του γνωστούς browsers 
1.1.16. Να έχει την δυνατότητα κίνησης Pan 360 degree, tilt 90 degree
1.1.17. Να έχει ανιχνευτή κίνησης βάση του οποίου να μπορεί να στείλει email
1.1.18. Να μπορεί να λειτουργήσει με πολύ μικτό φωτισμό, ακόμα και με 0.05 lux
1.1.19. Τάση λειτουργίας 12 V DC
1.1.20. Κατανάλωση λιγότερο από 1 Α

Κάμερα εσωτερικού χώρου 

Απλή USB ή IP camera 
Θα εγκατασταθεί εσωτερικά του κιτίου με τα ηλεκτρονικά και τα συστήματα μέτρησης
Για την δυνατότητα μεταφοράς εικόνας εσωτερικού του κιτίου θα υπάρχει συνεχώς χαμηλός φωτισμός από

LED

Αντλία δειγματοληψίας

Να μην φράζει και να μην απαιτεί φίλτρα
Να είναι κατάλληλη για άντληση ακαθάρτων
Να έχει περιστρεφόμενη κεφαλή
Να μπορεί να λειτουργεί χωρίς νερό χωρίς να πάθει βλάβη
Να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον 15 λίτρων ανά λεπτό
Να έχει την δυνατότητα αναρρόφησης από 3 μέτρα ύψος 
Να μπορεί να αντλήσει μίγμα νερού και αέρα
Να λειτουργεί με 12 V DC

Πολυπαραμετρικός αισθητήρας 

4. Θα εγκατασταθεί σε κυψελίδα ροής  
5. Στο κόστος πρέπει να περιλαμβάνεται η κυψελίδα ροής
6. Θα έχει σύστημα καθαρισμού όλων των αισθητηρίων

Κυρίως σώμα

23. Αυτόματος έλεγχος για προβλήματα και λάθη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση 
24. Αισθητήρες τύπου smart probes, με αυτόματη αναγνώριση των αισθητήρων από το όργανο.
25. Όλοι οι αισθητήρες να έχουν δική τους μνήμη. Έτσι η βαθμονόμηση να μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε

σημείο (εκτός οργάνου) και στην συνέχεια οι αισθητήρες να τοποθετούνται πάνω στο όργανο. 
26. Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, το όργανο να κλείνει αυτόματα την συγκεκριμένη πόρτα ώστε να

μην επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων. 
27. Χειρισμός για διαδικασίες βαθμονόμησης, κτλ,  χωρίς καλώδια με την χρήση Bluetooth (ή παρόμοιας) 

επικοινωνίας 





28. Οι αισθητήρες να είναι κατασκευασμένοι από τιτάνιο 
29. Τοποθέτηση των αισθητήρων πάνω στο όργανο ακόμα και όταν είναι βρεγμένοι.
30. Να διαθέτει  ενσωματωμένες διαδικασίες  οι  οποίες  να ανιχνεύουν αυτόματα λάθος διαμορφώσεις,

κατάσταση μνήμης και να επιβεβαιώνουν την λειτουργία των αισθητήρων 
31. Να συνοδεύεται με λογισμικό για την διαχείριση των μετρήσεων, τις διαδικασίες βαθμονόμησης, 
32. Να διαθέτει έξοδο SDI12  για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας
33. Να διαθέτει USB adapter για σύνδεση με υπολογιστή
34. Να διαθέτει ενσωματωμένο (μέσα στο όργανο, όχι εξωτερικό προσαρμοστικό)  Bluetooth (η παρόμοιο

ασύρματο σύστημα), για την επικοινωνία με τον υπολογιστή 
35. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα (για όλους τους αισθητήρες) καθαρισμού με wiper 
36. Όλοι οι αισθητήρες να μπορούν να δεχθούν antifouling προστασία
37. Διάμετρος  < 10 cm
38. Μήκος < 100 cm
39. Βάρος < 5 Kg
40. Να λειτουργεί με εσωτερικές μπαταρίες αλλά   και με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
41. Συχνότητα δειγματοληψίας έως και 4 Hz
42. Διάρκεια εσωτερικών μπαταριών > 60 μέρες 
43. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 1.000.000 μετρήσεις
44. Να μετρά (ή να υπολογίζει), τις παρακάτω παραμέτρους

Βαρομετρική πίεση

4. Περιοχή μέτρηση τουλάχιστον 800 -  1050 mBar
5. Ακρίβεια ±2 mBar
6. Ανάλυση 0.2 mBar

Blue-green Algae Phycocyanin (PC)

5. Στην περιοχή μέτρησης 0 to 100 μg/L PC
6. Γραμμικότητα R2 > 0.999 
7. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec 
8. Ανάλυση 0.01 μg/L PC

Χλωροφύλλη

5. Στην περιοχή μέτρησης 0 to 400 μg/L \
6. Γραμμικότητα R2 > 0.999 
7. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec 
8. Ανάλυση 0.01 μg/L

Αγωγιμότητα 

5. Περιοχή μέτρηση 0 to 200 mS/cm
6. Ακρίβεια στην περιοχή 0 -  100mS/cm είναι  ±0.5% επί της ένδειξης
7. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec
8. Ανάλυση 0.0001 mS/cm

Οπτικός αισθητήρας οξυγόνου

Περιοχή μέτρησης 0 - 50 mg/L
Ακρίβεια  στην περιοχή 0 - 20 mg/L: ±0.1 mg/l
Χρόνος απόκρισης T63<5 sec
Ανάλυση 0.01 mg/l

ORP

5. Περιοχή μέτρησης ±999mV
6. Ακρίβεια  στην  ±20mV
7. Χρόνος απόκρισης T63<5 sec
8. Ανάλυση 0.1 mg

pH

5. Περιοχή μέτρησης 0-14
6. Ακρίβεια  στην  ±0.1pH
7. Χρόνος απόκρισης T63<3 sec
8. Ανάλυση 0.01pH





Αλατότητα

5. Περιοχή μέτρησης 0 - 50 ppt
6. Ακρίβεια  ±1.0% επί της ένδειξης 
7. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec
8. Ανάλυση 0.01 ppt

Θερμοκρασία

5. Περιοχή μέτρησης -5 έως 50°C
6. Ακρίβεια  ±0.01°C
7. Χρόνος απόκρισης T63<1 sec
8. Ανάλυση 0.001 °C

Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)

2. Περιοχή μέτρησης 0 - 100000 mg/L
Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS)

2. Περιοχή μέτρησης 0 to 1500 mg/L
Θολότητα 

5. Περιοχή μέτρησης 0 - 4000 FNU
6. Ακρίβεια  στην περιοχή 0 to 999 FNU: 0.3 FNU
7. Χρόνος απόκρισης T63<2 sec
8. Ανάλυση στην περιοχή 0 - 999 FNU: 0.01 FNU

Μονάδα τηλεμετάδοσης μετρήσεων

Θα  είναι  εντελώς  ανεξάρτητη  από  την  μονάδα  μετάδοσης  της  εικόνας  και  από  την  μονάδα  ελέγχου
συναγερμών 
Θα αποτελείται από δύο τμήματα

Μονάδα ζεύξης UHF και GPRS 

11. Στην μονάδα αυτή θα καταλήγουν οι μετρήσεις από τον παράκτιο και από τον λιμναίο σταθμό και
στην συνέχεια μέσω GPRS θα διαβιβάζονται στο κέντρο 
12. Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες να μπορούν να φορτίζονται από
ανεξάρτητο δικό του ηλιακό συλλέκτη.
13. Η μονάδα να δέχεται SIM κάρτα
14. Μικρές διαστάσεις και οπωσδήποτε όχι πάνω από 300 Χ 200 Χ 200mm
15. Βάρος < 5 κιλά
16. Προστασία IP 67
17. Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως +600C
18. Συχνότητα GSM δικτύου 800 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
19. Απόσταση εκπομπής GSM σύμφωνα με το GSM standard 
20. Απόσταση κάλυψης UHF έως 20 Km ανάλογα με την τοπογραφία 

Ασύρματη μονάδα μετάδοσης μετρήσεων

2. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη.UHF ισχύος 10mW
H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη
Να συνοδεύεται από δικό του ανεξάρτητο ηλιακό συλλέκτη 
Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε  απόσταση  τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα
με το ανάγλυφο της περιοχής 
Ο ρυθμός μέτρησης και  καταγραφής  των μετρήσεων να είναι  προγραμματιζόμενος (από 10sec έως 12
hours)
Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες  περιβάλλοντος (IP 66)
Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm
Βάρος < 500g
Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 
Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 





Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους. 
Οι είσοδοι να διαθέτουν  προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 V DC και 0 – 2.5 V DC. 
Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών (16bit) και 2 ψηφιακές Ι/Ο \
Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 40 αισθητήρες
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων στην περιοχή 3.3 – 5.5 V
Ισχύς εκπομπής 10 mW, max
Απολαβή λήψης –110dbm
Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 15000 τιμές

Ηλιακοί συλλέκτες για τις μονάδες τηλεμετρίας

5. Ανεξάρτητος για την γέφυρα και για την ασύρματη μονάδα
6. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
7. Ιsc > 550mA
8. Ιmpp > 500mA

Δειγματολήπτης νερού

13. Θα αντλεί δείγμα από το σύστημα δειγματοληψίας 
14. Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ABS για αντοχή στην έκθεση και κακομεταχείριση, .
15. Να έχει διαστάσεις (διάμετρος x ύψος) περίπου : 80 x 50cm ή και μικρότερες 
16. Να τροφοδοτείται μέσω 12VDC 
17. Να διαθέτει έξοδο SDI-12 για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας
18. Το βάρος του όταν είναι άδειο και χωρίς την μπαταρία να μην ξεπερνάει τα 15kg
19. Η αντλία να διαθέτει διαδικασία καθαρισμού με αέρα πριν και μετά από κάθε δείγμα
20. Να παρέχει προειδοποίηση όταν πρέπει να γίνει αντικατάσταση του σωλήνα της αντλίας
21. Να διαθέτει ελεγκτή λειτουργίας και προγραμματισμού 
22. Ο ελεγκτής να διαθέτει προστασία IP67
23. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης 24 χωριστών δειγμάτων 
24. Να συνοδεύεται από 24 μπουκάλια από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 1lt, με καπάκια, δακτύλιο
συγκράτησης και δύο σωλήνες εκκένωσης

 

Φωτοβολταικό σύστημα 

6. ‘Όλες οι διατάξεις (εκτός της τηλεμετρίας) θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό σύστημα 
7. Πλέον  των  συλλεκτών  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  οι  επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες,  ο
φορτιστής, η βάση των συλλεκτών και το κιτίο τοποθέτησης των μπαταριών
8. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ισχύ για την πλήρη λειτουργία του σταθμού για 48
ακόμα και με αφαίρεση των φωτοβολταϊκών.
9. Ο επιλογή του μεγέθους των συλλεκτών και των μπαταριών αποτελεί  ευθύνη του αναδόχου
10. Στις  τεχνικές  προσφορές,  πρέπει  να  υπάρχει  ενεργειακή  ανάλυση  που  να  τεκμηριώνει  τον
υπολογισμό  του μεγέθους 

Στέγαση του εξοπλισμού

4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει εντός της περίφραξης κατάλληλο πλαστικό, ή μεταλλικό
κλωβό.
5. Μέσα στον κλωβό θα τοποθετηθούν όλα τα μετρητικά και επικουρικά όργανα και συσκευές
6. Πλέον των άλλων στην κλωβό θα πρέπει να τοποθετηθεί και σύστημα παροχής πεπιεσμένου αέρα,
για τον περιοδικό καθαρισμό της γραμμής δειγματοληψίας  





Λιμναίος Σταθμός

Εξέδρα

6. Τα αισθητήρια, τα φωτοβολταϊκά και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός, θα τοποθετηθούν πάνω σε
κατάλληλη μεταλλική κατασκευή που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος 
7. Η κατασκευή θα είναι ανοξείδωτη, ή γαλβανισμένη, ή αλουμινένια 
8. Θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βουλιάζει στον πυθμένα 
9. Θα διαθέτει  κατάλληλη πλατφόρμα,  πάνω στην  οποία  θα  μπορεί  να καθίσει  τουλάχιστον  ένας
τεχνικός 
10. Θα έχει ύψος τουλάχιστον 1.5 μέτρα πάνω από τον πυθμένα 

  

Αισθητήρας  ύψους ιζήματος πυθμένα

Θα αποτελείται από το βυθιζόμενο και το επιφανειακό μέρος

Βυθιζόμενο μέρος

8. Να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού 
9. Να χρησιμοποιεί υπερήχους 
10. Να μετρά την απόσταση του από τον πυθμένα 
11. Να μην απαιτεί συντήρηση 
12. Να λειτουργεί με απλή βύθιση κάτω από την επιφάνεια του νερού
13. Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 30εκ έως 10 μέτρα 
14. Ακρίβεια μέτρησης 0.25% επί του εύρος μέτρησης

 

Επιφανειακό μέρος

Διαστάσεις μικρότερες από 30 Χ 20 Χ 15 εκ
Βάρος μικρότερο από 2 κιλά
Προστασία ΙΡ 65
Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη

Αισθητήρας  Στάθμης νερού

11. Να είναι κατάλληλος για επιφανειακά νερά (ποτάµια, λίµνες κτλ)
12. Να είναι αισθητήρας radar
13. Να μετρά την στάθµη του νερού με μεγάλη ακρίβεια 
14. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας 
15. Περιοχή µέτρησης τουλάχιστον έως 10m
16. Ακρίβεια: +/- 2 mm
17. Τύπος προστασίας IP 68
18. Συχνότητα: 26 GΗz 
19. Βάρος μικρότερο από 3 kg
20. Τάση τροφοδοσίας 12 V

Ασύρματη μονάδα μετάδοσης μετρήσεων

20. Θα μεταδίδει τις μετρήσεις στον Παράκτιο σταθμό
21. Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη.UHF ισχύος 10mW





22. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει  την  λειτουργία της  μονάδας με  την χρήση ηλιακού
συλλέκτη
23. Να συνοδεύεται από δικό του ανεξάρτητο ηλιακό συλλέκτη 
24. Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων σε  απόσταση  τουλάχιστον 1000 μέτρων
ανάλογα με το ανάγλυφο της περιοχής 
25. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής  των μετρήσεων να είναι προγραμματιζόμενος (από 10sec έως
12 hours)
26. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες  περιβάλλοντος (IP 66)
27. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm
28. Βάρος < 500g
29. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 
30. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 
31. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους. 
32. Οι είσοδοι να διαθέτουν  προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 V DC και 0 – 2.5 V DC. 
33. Να διαθέτει 2 εισόδους παλμών (16bit) και 2 ψηφιακές Ι/Ο \
34. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 40 αισθητήρες
35. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης διέγερσης των αισθητήρων στην περιοχή 3.3 – 5.5 V
36. Ισχύς εκπομπής 10 mW, max
37. Απολαβή λήψης –110dbm
38. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 15000 τιμές

Ηλιακός συλλέκτης για την μονάδα τηλεμετρίας

5. Ανεξάρτητος μόνο για την ασύρματη μονάδα
6. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
7. Ιsc > 550mA
8. Ιmpp > 500mA

Φωτοβολταικό σύστημα 

6. ‘Όλες οι διατάξεις (εκτός της τηλεμετρίας) θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό σύστημα 
7. Πλέον  των  συλλεκτών  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  οι  επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες,  ο
φορτιστής, η βάση των συλλεκτών και το κιτίο τοποθέτησης των μπαταριών
8. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ισχύ για την πλήρη λειτουργία του σταθμού για 48
ακόμα και με αφαίρεση των φωτοβολταϊκών.
9. Ο επιλογή του μεγέθους των συλλεκτών και των μπαταριών αποτελεί  ευθύνη του αναδόχου
10. Στις  τεχνικές  προσφορές,  πρέπει  να  υπάρχει  ενεργειακή  ανάλυση  που  να  τεκμηριώνει  τον
υπολογισμό  του μεγέθους 

  

Στέγαση του εξοπλισμού

1.Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει εντός της περίφραξης κατάλληλο πλαστικό, ή μεταλλικό κλωβό.

2.Μέσα στον κλωβό θα τοποθετηθούν όλα τα μετρητικά και επικουρικά όργανα και συσκευές.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές και ειδικευμένο, με τις
απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα κατά τις κείμενες διατάξεις  και κανονισμούς. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχή, των προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού αυτού
κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
την  τήρηση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό.  Σε  περίπτωση
οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  τρίτων  θα  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς  αποκατάστασή  της  και  αν  η





Αναθέτουσα Αρχή ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τους παραπάνω λόγους θα δικαιούται να
το παρακρατήσει από την οφειλόμενη αμοιβή, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων του κατά του Αναδόχου.

Κατά  την  εκτέλεση  του έργου  δεν  δημιουργείται  καμιά  έννομη  σχέση  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του
προσωπικού  του  Αναδόχου  που  απασχολείται  στο  έργο,  ούτε  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  του  προσωπικού  της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μισθοδοτεί, ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια του έργου.

Η  Ομάδα  Έργου  του  Αναδόχου  και  ο  τρόπος  εκτέλεσης  του  έργου  περιγράφεται  αναλυτικά  στην  από
..........................προσφορά  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία..............  (με  αρ.  πρωτ.  Εισερχ.  .................),  για  το
προαναφερόμενο έργο η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης

Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου αποτελείται από τα κάτωθι στελέχη, με τις παρακάτω ειδικότητες και
εμπειρίες.

Θέση Ονοματεπώνυμο
Επιστημονικ
ή ειδικότητα

Εξειδίκευση
(Θεματικό
Αντικείμενο)

Εμπειρία (σε έτη)

 

Υπεύθυνος Έργου

Μέλος Ομάδας Έργου

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του έργου ορίζεται από  την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια τρεις

(3) μήνες. Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο

από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.

 ΑΡΘΡΟ 4  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους αυτής, της
προσφοράς του, της Διακήρυξης και του Νόμου, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης,
ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και  να εκπληρώνεται  με τον καλύτερο
τρόπο το αντικείμενο της Σύμβασης. 

Σε εναντία περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί
να  καταπέσει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  ως  ποινική  ρήτρα,  ενώ  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.

Από τις συμβάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τρίτους η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
ουδεμία  υποχρέωση,  ευθύνη  ή  δέσμευση  έναντι  των  τρίτων  αυτών.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  έναντι  της
Αναθέτουσας  Αρχής  να  αποκαταστήσει  οποιαδήποτε  ζημία  αυτού,  αν  το  τρίτος  στραφεί  κατά  του  ελληνικού
δημοσίου, παράλληλα δε ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής και να καταβάλλει σε αυτή όλες τις δαπάνες τις δίκης.

 





Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του
Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

Ο  Ανάδοχος  τηρεί  ακριβείς  και  συστηματικούς  λογαριασμούς  και  αρχείο  για  τα  τμήματα  του  Έργου  που
προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά
τους

 ΑΡΘΡΟ 5

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Την εκτέλεση του Έργου παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η
οποία  συγκροτείται  με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  είναι
αρμόδια για την  παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την παραλαβή κάθε είδους δράσης ή μέρους του
Έργου καθώς και για την οριστική παραλαβή του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ως
προς την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου ως προς τους όρους της παρούσας
σύμβασης  και  τις  υποδείξεις  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  με  αποτέλεσμα  να  σημειώνεται
καθυστέρηση στην υποβολή των παραδοτέων σύμφωνα με  το  χρονοδιάγραμμα του Έργου,  η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη ρήτρες ή να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύμφωνα με τον ίδιο
όρο, μετά από σχετική εισήγηση της εν λόγω Επιτροπής.

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του
Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης
επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Συντάσσει  επίσης  και  υποβάλλει  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής,  ειδικές  εκθέσεις  για  τυχόν
έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.

Ο  Ανάδοχος  τηρεί  ακριβείς  και  συστηματικούς  λογαριασμούς  και  αρχείο  για  τα  τμήματα  του  Έργου  που

προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά

τους.

Εν προκειμένω η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του
έργου του Αναδόχου θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμ ...............απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ..................)

Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή από
την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες.

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου θα
γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής  με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου με
το οποίο θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση κάθε παραδοτέου.

Η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο του
αναδόχου και τα επιμέρους παραδοτέα και εφόσον είναι εμπρόθεσμα και το περιεχόμενο τους είναι έγκυρο και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 και 2 της σύμβασης, παραλαμβάνει το εκάστοτε παραδοτέο και τις
παρασχεθείσες  υπηρεσίες  του  χρονικού  διαστήματος  αναφοράς  και  προβαίνει  στη  σύνταξη  του  σχετικού
Πρωτοκόλλου  Παραλαβής  εντός  διαστήματος  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  από  την  υποβολή  αυτού  στην
Αναθέτουσα Αρχή. 

Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής επί του εκάστοτε Παραδοτέου,
αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή
αυτού στην Αναθέτουσα. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς με τη φύση και το περιεχόμενο του έργου του
Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων.

(β)  Επισήμανση  σημείων  μη  ικανοποιητικής  παροχής  υπηρεσιών  από  τον  Ανάδοχο  κατά  το  χρονικό  διάστημα
αναφοράς.

(γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Ανάδοχου.





Στην  περίπτωση  (α) ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  επανυποβάλλει  το  παραδοτέο  με  συμπληρωμένες  τις
διαπιστωθείσες  ελλείψεις  του,  εντός  χρονικού  διαστήματος  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία
παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Εάν το επανυποβαλόμενο
παραδοτέο  προς  την  Αναθέτουσα  αρχή,  θεωρηθεί  αιτιολογημένα  και  πάλι  ότι  παρουσιάζει  ελλείψεις  στο
περιεχόμενό του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με έγγραφό της που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο εντός
διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω επανυποβολή του παραδοτέου στην Αναθέτουσα ή εάν
παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
κινήσει  τις  διαδικασίες  περί  κηρύξεως  του  Ανάδοχου  ως  έκπτωτου με  την  απλή  αποστολή  γνωστοποίησης  της
εκπτώσεως με τηλεομοιοτυπία-φαξ.

Στην περίπτωση (β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία
που του επισημάνθηκαν, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει αιτιολογημένα
και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να προβεί στην λύση της σύμβασης βάσει
του άρθρου 6 της παρούσας, αφού προηγουμένως το δηλώσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των ...........€ (...............ν
ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των ............€ (  ................).

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Υποέργου θα γίνει εφάπαξ με την ολοκλήρωση του συνόλου
του έργου.  

 Οι ανωτέρω τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και περιλαμβάνουν όλες
τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφ ωνα με τον νόμο
είναι υπόχρεος.

Ρητά  δε,  συμφωνείται  ότι  ο  Ανάδοχος  ουδεμία  άλλη  απαίτηση  έχει  πέραν  του ανωτέρω ποσού  της  συνολικής
αμοιβής.

Η καταβολή της αμοιβής γίνεται κατόπιν την οριστικής παραλαβής του αντίστοιχου Παραδοτέου, την σύνταξη του
«Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών»  από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την ύπαρξη των
αντίστοιχων πιστώσεων.  

Η Αναθέτουσα, αφού παραλάβει το αντίστοιχο «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Επίβλεψης -
Παραλαβής,  θα  το  διαβιβάσει  στον  Ανάδοχο  και  θα  τον  καλέσει  να  εκδώσει  το  αντίστοιχο  Τιμολόγιο  Παροχής
Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να δρομολογηθεί
η πληρωμή του:

1.  Βεβαιώσεις  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  σε  ισχύ,  από  όλους  τους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και
επικουρικής), που οφείλει να καταβάλει εισφορές.

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους, σε ισχύ, το οποίο θα αναφέρεται σε
είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης. 

Η  καταβολή  της  αμοιβής  θα  γίνεται  από  το  αρμόδιο  τμήμα  Ελέγχου  και  Εκκαθάρισης  Δαπανώ  της  Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της.
Πέραν των ανωτέρων υπηρεσιών ο Ανάδοχος δε δικαιούται άλλης αμοιβής ή αποζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής
για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ν.4013/2011),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.4412/2016  και
ισχύει,  για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,  πιστοποιητικά κλπ.)





που  αφορούν  στην  εξόφληση  των  φόρων,  ασφαλιστικών  εισφορών  και  λοιπών  δαπανών  που  τον  βαρύνουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθ.  ................/ΧΧ.ΧΧ.2016
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........................,
Υποκατάστημα................. ποσού  ...........,00  €  (............ ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και
παραδοτέων  και  του  συνόλου του έργου,  καθώς  και  την  εκπλήρωση όλων  των  προβλεπόμενων στην  παρούσα
υποχρεώσεών του.

Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής
επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης
αυτής από τον Ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε κάθε περίπτωση που
ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές
υποχρεώσεις του εν όλω ή εν μέρει, αφού το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς
τον Ανάδοχο,  αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην επιστρέψει την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από
αυτόν υπηρεσίες  μέχρι  την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και  να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα
προκύψει  από  την  μη  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που  ανέλαβε  ως  Ανάδοχος,  εφόσον  το  ποσό  της  ζημίας
υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής και μόνο ως προς το επιπλέον ποσό. 

Η  Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται  κατά την κρίση  της  να καταγγείλει  την  σύμβαση οποτεδήποτε,  ολικά ή  μερικά,
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που θα
καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας,  η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που θα οφείλεται σε αυτόν κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας
Σύμβασης, μετά την αφαίρεση και παρακράτηση τυχόν αξιώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παρούσα σύμβαση λύεται  αυτοδίκαια  σε περίπτωση λύσης της  εταιρίας,  πτώχευσης ή θέσης σε  αναγκαστική
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση παράβασης  των  όρων της  παρούσας,  πέραν  και  ανεξαρτήτως  των  λοιπών  προβλεπομένων έννομων
συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο Ν.4412/2016
και στις λοιπές κείμενες διατάξεις καθώς και στη σχετική διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου και ξεφεύγουν
κατ'  αντικειμενική  κρίση  από  τον  έλεγχο  του  Αναδόχου  και  τα  οποία  ήταν  αδύνατο  να  προβλεφθούν  ή  να
προληφθούν  και  να  αποτραπούν  παρά  τις  προσπάθειες  που  τυχόν  θα  κατέβαλε.  Περιστατικά  ανωτέρας  βίας
προμηθευτών ή προστηθέντων και εντολοδόχων του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τις
σχέσεις των μερών.

Περιστατικά  ανωτέρας  βίας  που  επηρεάζουν  την  εκτέλεση  του  έργου,  συμφωνείται  ότι  αποτελούν  λόγο
καθυστέρησης και δεν θεμελιώνουν αξίωση αποζημίωσης υπέρ του Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή οικονομική του
επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ κάθε περιστατικό που κατά τα ανωτέρω
μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση του, άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.





ΑΡΘΡΟ 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο Ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  χωρίς  την  προηγούμενη
έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις
του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφή της άδεια.

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους
συνεργάτες του και,  εν γένει,  πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των
υπηρεσιών.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της,  η Αναθέτουσα Αρχή και  όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’  αυτήν πρόσωπα
οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες
που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης  του έργου ή του Αναδόχου.

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών παραδίδεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση
ή λήξη της  Σύμβασης.  Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται  να διαφυλάττουν το  απόρρητο των στοιχείων που
λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον
αντισυμβαλλόμενο,  τα  στελέχη  του,  τους  προμηθευτές  του  ή  τις  εργασίες  του.  Επίσης,  ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και  ηλεκτρονικό υλικό, μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, προγράμματα
Η/Υ  που κάνουν  χρήση ή λαμβάνουν  γνώση οι  συμβαλλόμενοι  κατά  τη  διάρκεια  της  συνεργασίας  τους,  οποία
ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση
ή έμμεση, χρήση αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης.

Ως  εμπιστευτικές  και  απόρρητες  θεωρούνται  όλες  οι  πληροφορίες  που θα παρέχονται  κατά διαστήματα και  με
οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Τα δικαιώματα επί των λογισμικών που ο Ανάδοχος τυχόν εγκαθιστά, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με
την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και
προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου και των προϊόντων τους,
πλην των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από
τον  παραπάνω στην  Αναθέτουσα Αρχή  χωρίς  την  καταβολή  πρόσθετης  αμοιβής  πέραν  της  προβλεπόμενης  στη
σχετική Σύμβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους .

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων,
παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για αυτά

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν
από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και
γραπτά  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αμυνθεί,  δικαστικά  και
εξωδικαστικά,  για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να αναλάβει με δικές του δαπάνες
τυχόν δίκες.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε δαπάνη η/και  έξοδα τα οποία θα κληθεί
να καταβάλει  η  Αναθέτουσα Αρχή εξ  αυτού του λόγου,  συμπεριλαμβανομένης  και  κάθε  δικαστικής  δαπάνης ή
αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.





ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο  Ανάδοχος  δε  δικαιούται  να  υποκατασταθεί  από  άλλον  στη  θέση  του  για  την  παροχή  των  συμφωνημένων
υπηρεσιών.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη -και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τον Αναθέτοντα- κάθε είδους μεταβίβαση ή
εκχώρηση από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιοδήποτε  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο κάθε  δικαιώματος,  απαίτησης  ή
αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αναθέτοντος από ή σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του επί της αμοιβής
του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα.

 Στην περίπτωση αυτή και μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αναθέτων θα αφαιρεί από κάθε πληρωμή και θα παρακρατεί
τις ακόλουθες απαιτήσεις ή οφειλές, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά  τον χρόνο της καταβολής της εκχωρηθείσας ή
ενεχυρασθείσας απαίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης τους:

α)  κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας  Αρχής από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται

β) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος θα είχε δικαίωμα να την εισπράξει από την
Αναθέτουσα Αρχή

γ) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποιήσεις  ή  αλλαγές  της  σύμβασης  επιτρέπονται,  εφόσον  δεν  αλλοιώνουν  το  φυσικό  και  οικονομικό
αντικείμενο (είδος,  ποσότητα,  παραδοτέα,  ύψος σύμβασης)  και  πραγματοποιούνται  με  έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα  άρθρα 132 και 201 του  Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε
οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που
παρέχεται μόνον εγγράφως

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

      Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

      Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχουν εφαρμογή, όπως     ορίζεται στο άρθρο 129 του Ν.4412/2016

α)  οι διατάξεις του Ν.4412/2016

β) οι όροι της παρούσας

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και λοιπές σχετικές διατάξεις                

               

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε  πέντε(5)
όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή και μία
(1) ο Ανάδοχος.

                                                                         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                    

Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας 

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνική Προσφορά 

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με τις Τεχνικές Απαιτήσεις της διακήρυξης πιστοποιείται  με την

καταφατική απάντηση του στο σύστημα και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη  από τον νόμιμο

εκπρόσωπο  της  Υπεύθυνη  Δήλωση  η  οποία  και  υποβάλλεται  σε  μορφή  .pdf στον  υπό-φάκελο

''Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά''  με την οποία δηλώνονται τα ακόλουθα:

''Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης  όπως αυτές

περιγράφονται  λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι''  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  –  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ''  και

αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της  παρούσας  Διακήρυξης  και  δεσμεύομαι  ότι  συμμορφώνομαι

πλήρως με όλους τους όρους των γενικών υποχρεώσεων καθώς και αυτούς που α

.Στην  παράγραφο  αυτή  αναφέρονται  τα  στοιχεία  που  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στην  Τεχνική  Προσφορά  του
Υποψήφιου  Αναδόχου,  ώστε  να  γίνεται  πλήρως  κατανοητό  από  την  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Προσφορών  που  θα
αξιολογήσει τις προσφορές.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων. 

Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι
τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού.

1 Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών

Οι  πίνακες  αναλυτικών  τεχνικών  προδιαγραφών  που  ακολουθούν  θα  συμπληρωθούν  από  τους
προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
α) Στήλη Α/Α:

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται
στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα
πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:
Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.
Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).
Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
Στη  στήλη  αυτή  σημειώνεται  η  απάντηση  του  προμηθευτή  που  έχει  τη  μορφή:  ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  η  αντίστοιχη
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος
με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες,
χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜ/ΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Γραμμή δείγματος

2.
Θα  αποτελείται  από  δύο  παράλληλους  πλαστικούς
σωλήνες,  που  θα  ξεκινούν  από  τον  Λιμναίο  και  θα
καταλήγουν στον Παράκτιο σταθμό

ΝΑΙ

3. Ο ένας σωλήνας θα χρησιμοποιείται για την άντληση του
δείγματος  και  ο  δεύτερος  για  την  επιστροφή  του
δείγματος στο σημείο άντλησης. Θα αποτελεί στην ουσία
ένα  κλειστό  σύστημα.  Το  δείγμα  θα  αντλείται,  θα

ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

διαβιβάζεται  στην κυψελίδα ροής και  στην συνέχεια θα
επιστρέφει στο σημείο άντλησης 

4.
Το  υλικό  κατασκευής  του  σωλήνα  θα  πρέπει  να  είναι
πλαστικό, ανθεκτικό για μόνιμη εγκατάσταση σε συνθήκες
εξωτερικού περιβάλλοντος

ΝΑΙ

5. Η διάμετρος του σωλήνα θα πρέπει να είναι Φ 20mm – Φ
10mm. 

ΝΑΙ

6.
Η  άντληση  του  δείγματος  θα  διαρκεί,  ικανοποιητικό
χρόνο,  ώστε  να  ανανεώνεται  τουλάχιστον  δύο  φορές  ο
όγκος  νερού  στον  σωλήνα  άντλησης.  Σχετική  ανάλυση
πρέπει να δίνεται στις τεχνικές προσφορές 

ΝΑΙ

7.

Στον  Λιμναίο  σταθμό  θα  πρέπει  με  κατάλληλους
διακόπτες  ο  σωλήνας  άντλησης  και  ο  σωλήνας
επιστροφής  να  ενώνονται  ώστε  να  αποτελούν  κλειστό
σύστημα.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  είναι  δυνατή  η
διαβίβαση  πεπιεσμένου  αέρα  αλλά  και  υγρών
καθαρισμού,  διαδικασία  απαραίτητη  για  τον  περιοδικό
καθαρισμό της γραμμής δείγματος

ΝΑΙ

8. Στον παράκτιο σταθμό μέσω κατάλληλων διακοπτών θα
πρέπει να γίνονται οι παρακάτω διαδικασίες :

ΝΑΙ

9. Εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα με απομόνωση της αντλίας
και της κυψελίδας ροής 

ΝΑΙ

10.
Δημιουργία κλειστού  συστήματος  «Σωλήνας  άντλησης –
Δοχείο Υγρού καθαρισμού – Αντλίας – Κυψελίδας ροής –
Σωλήνα  επιστροφής»  για  τον  περιοδικό  καθαρισμό  της
γραμμής δείγματος 

ΝΑΙ

11. Παράκτιος σταθμός

12. Εσωτερική περίφραξη 
ΝΑΙ

13. Διαστάσεις 2 Χ 2 μέτρα 
ΝΑΙ

14. Ύψος 1.8 -2 μέτρα
ΝΑΙ

15. Στις  τέσσερις  γωνιές  θα  πακτωθούν  εντός  τσιμεντένιων
βάθρων γαλβανισμένοι σωλήνες διαμέτρου 4-5εκ. 

ΝΑΙ

16. Σε  κάθε  πλευρά  θα  πακτωθούν  εντός  τσιμεντένιων
βάθρων δύο γαλβανισμένοι σωλήνες διαμέτρου 4-5εκ.

ΝΑΙ

17. Περιμετρικά  θα  τοποθετηθεί  μεταλλικό  πλέγμα  με
διαστάσεις πλαισίων 10 Χ 15εκ, ή και μικρότερα

ΝΑΙ

18. Σε μια πλευρά θα τοποθετηθεί μεταλλική πόρτα, πλάτους
περίπου ενός μέτρου

ΝΑΙ

19. Η πόρτα θα εδράζεται σε μεντεσέδες. Θα φέρει σύρτη και
λουκέτο ασφαλείας

ΝΑΙ

20. Το έδαφος θα πρέπει να καλυφθεί με χαλίκι (ή τσιμέντο)
ύψους τουλάχιστον 10 εκ

ΝΑΙ

21. Εξωτερική περίφραξη 
ΝΑΙ

22. Περιμετρικά της εσωτερική περίφραξης θα κατασκευαστεί
εξωτερική περίφραξη 

ΝΑΙ

23. Η απόσταση μεταξύ της εξωτερικής περίφραξης θα είναι
0.6-1 μέτρα,

ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

24. Θα  φέρει  μεταλλική  πόρτα  με  σύρτη  και  λουκέτο
ασφαλείας 

ΝΑΙ

25. Θα φέρει πλέγμα ύψους 1.6 – 1.7 μέτρα 
ΝΑΙ

26. Πάνω από το πλέγμα θα τοποθετηθούν δύο σειρές από
αγκαθωτό σύρμα 

ΝΑΙ

27.
Στις γωνίες θα τοποθετηθούν πάσσαλοι σε σχήμα «Γ», ή
εναλλακτικά  στρογγυλοί  σωλήνες  με  διάμετρο άνω  των
3εκ.

ΝΑΙ

28.
Στις πλευρές της περίφραξης θα πρέπει να τοποθετηθούν
κάθετοι  ενισχυτικοί  πάσσαλοι  και  σε  μεταξύ  τους
αποστάσεις όχι πάνω από 1.5 μέτρα 

ΝΑΙ

29. Σύστημα συναγερμού 
ΝΑΙ

30. Θα εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού 
ΝΑΙ

31.
Θα διαθέτει δική του γραμμή κινητής τηλεφωνίας εντελώς
ανεξάρτητη από την γραμμή δεδομένων και την γραμμή
μεταφοράς εικόνας

ΝΑΙ

32.
Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα –
αισθητήρα,  ο  οποίος  θα ενεργοποιεί  τον συναγερμό  σε
περίπτωση μετακίνησης τους 

ΝΑΙ

33.
Τα  κιβώτια  των  μπαταριών   θα  πρέπει  να  διαθέτουν
σύστημα  –  αισθητήρα,  ο  οποίος  θα  ενεργοποιεί  τον
συναγερμό σε περίπτωση μετακίνησης τους, ή ανοίγματος
τους 

ΝΑΙ

34. Θα πρέπει  να  διαθέτει  σειρήνα συναγερμού  με  ένταση
ήχου 120 DB

ΝΑΙ

35. Θα  πρέπει  σύστημα  ειδοποίησης  και  χειρισμού  του
συστήματος συναγερμού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

ΝΑΙ

36. Να δέχεται δική του SIM κινητής τηλεφωνίας
ΝΑΙ

37. Αυτόματη  αποστολή  alarm  SMS  σε  περιπτώσεις
συναγερμών 

ΝΑΙ

38. Τηλεχειρισμός  και  λήμη  τρεχουσών  μετρήσεων  των
καταστάσεων των αισθητήρων  μέσω SMS

ΝΑΙ

39. Να διαθέτει ενσωματωμένο GSM modem
ΝΑΙ

40. Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους 
ΝΑΙ

41. Να διαθέτει 4 ψηφιακές εισόδους
ΝΑΙ

42. Να διαθέτει 4 relay εξόδου για φορτία 220 V / 10 A
ΝΑΙ

43. Να διαθέτει πόρτα επικοινωνίας RS-232 
ΝΑΙ

44. Να διαθέτει LED τα οποία να δείχνουν την κατάσταση των
εισόδων και εξόδων

ΝΑΙ

45. Ο  προγραμματισμός  να  μπορεί  να  γίνει  μέσω  κινητού
τηλεφώνου με SMS

ΝΑΙ
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46. Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει την μονάδα για
χρονικό έλεγχο Συσκευών 

ΝΑΙ

47. Να  έχει  την  δυνατότητα  ενεργοποίησης  /
απενεργοποίησης της κάμερας με SMS

ΝΑΙ

48. Να ενεργοποιεί την κάμερα σε περίπτωση συναγερμού  
ΝΑΙ

49. Θα μετρά συνεχώς την τάση των μπαταριών. 
ΝΑΙ

50. Σε περίπτωση χαμηλής τάσης θα στέλνει αυτόματα SMS
ΝΑΙ

51. Αντλία δειγματοληψίας
ΝΑΙ

52. Να μην φράζει και να μην απαιτεί φίλτρα
ΝΑΙ

53. Να είναι κατάλληλη για άντληση ακαθάρτων
ΝΑΙ

54. Να μπορεί  να λειτουργεί  χωρίς νερό και  χωρίς να πάθει
βλάβη

ΝΑΙ

55. Να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον 15 λίτρων ανά λεπτό
ΝΑΙ

56. Να έχει την δυνατότητα αναρρόφησης από 3 μέτρα ύψος 
ΝΑΙ

57. Να μπορεί να αντλήσει μίγμα νερού και αέρα
ΝΑΙ

58. Να λειτουργεί με 12 V DC
ΝΑΙ

59. Πολυπαραμετρικός αισθητήρας 
ΝΑΙ

60. Σώμα πολυαισθητήρα 
ΝΑΙ

61. Αυτόματος  έλεγχος  για  προβλήματα  και  λάθη  ώστε  να
διασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση 

ΝΑΙ

62. Αισθητήρες τύπου smart probes, με αυτόματη αναγνώριση
των αισθητήρων από το όργανο.

ΝΑΙ

63.
Όλοι  οι  αισθητήρες  να  έχουν  δική  τους  μνήμη.  Έτσι  η
βαθμονόμηση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε σημείο και
στην συνέχεια οι αισθητήρες να τοποθετηθούν πάνω στο
όργανο. 

ΝΑΙ

64. Τοποθέτηση  των  αισθητήρων  πάνω  στο  σώμα  του
πολυαισθητήρα ακόμα και όταν είναι υγροί 

ΝΑΙ

65. Συμπαγής κατασκευή 
ΝΑΙ

66. Να  διαθέτει  έξοδο  SDI12   για  σύνδεση  με  την  μονάδα
τηλεμετρίας

ΝΑΙ

67. Να διαθέτει USB adapter για σύνδεση με υπολογιστή
ΝΑΙ

68. Να  διαθέτει   ενσωματωμένο   Bluetooth  για  ασύρματη
επικοινωνία με τον υπολογιστή 

ΝΑΙ

69. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα καθαρισμού με wiper.  
ΝΑΙ
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70. Διάμετρος  < 10cm
ΝΑΙ

71. Μήκος < 100 cm
ΝΑΙ

72. Να λειτουργεί και με εσωτερικές μπαταρίες αλλά   και με
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

ΝΑΙ

73. Συχνότητα δειγματοληψίας έως και 4 Hz
ΝΑΙ

74. Διάρκεια εσωτερικών μπαταριών έως 90 μέρες
ΝΑΙ

75. Εσωτερική μνήμη για ως και 1.000.000 μετρήσεις
ΝΑΙ

76. Blue-green Algae 
ΝΑΙ

77. Phycocyanin (PC) στην περιοχή μέτρησης 0 to 100 μg/L PC, 
ΝΑΙ

78. Γραμμικότητα R2 > 0.999 έναντι προτύπων  
ΝΑΙ

79. Ανάλυση 0.01 μg/L PC
ΝΑΙ

80. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

ΝΑΙ

81.    Χλωροφύλλη 
ΝΑΙ

82. Στην περιοχή μέτρησης 0 to 400 μg/L 
ΝΑΙ

83. Γραμμικότητα R2 > 0.999, έναντι προτύπων  
ΝΑΙ

84. Ανάλυση 0.01 μg/L
ΝΑΙ

85. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

ΝΑΙ

86. Αγωγιμότητα 
ΝΑΙ

87. Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 100 mS/cm
ΝΑΙ

88. Ακρίβεια στην περιοχή 0 -  100mS/cm να είναι  ±0.5% επί
της ένδειξης

ΝΑΙ

89. Ανάλυση 0.0001 mS/cm
ΝΑΙ

90.
Ο  αισθητήρας  θα  πρέπει  να  έχει  τέτοιο  σχήμα,  ώστε  η
βούρτσα καθαρισμού να περνά από μέσα της και να την
καθαρίζει. 

ΝΑΙ

91. Οπτικός αισθητήρας οξυγόνου
ΝΑΙ

92. Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 20 mg/L
ΝΑΙ

93. Ακρίβεια  στην περιοχή 0 - 20 mg/L: ±0.1 mg/l
ΝΑΙ
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94. Ανάλυση 0.01 mg/l
ΝΑΙ

95. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

ΝΑΙ

96. ORP
ΝΑΙ

97. Περιοχή μέτρησης ±999mV
ΝΑΙ

98. Ακρίβεια  στην  ±20mV
ΝΑΙ

99. Ανάλυση 0.1 mg/l
ΝΑΙ

100. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

ΝΑΙ

101. pH
ΝΑΙ

102. Περιοχή μέτρησης 0-14
ΝΑΙ

103. Ακρίβεια  στην  ±0.1pH
ΝΑΙ

104. Ανάλυση 0.01 mg/l
ΝΑΙ

105. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

ΝΑΙ

106. Αλατότητα
ΝΑΙ

107. Αυτή  η  παράμετρος  υπολογίζεται  βάση  του  αισθητήρα
αγωγιμότητας 

ΝΑΙ

108. Περιοχή μέτρησης 0 - 50 ppt
ΝΑΙ

109. Ακρίβεια  ±1.0% επί της ένδειξης 
ΝΑΙ

110. Ανάλυση 0.01 ppt
ΝΑΙ

111. Θερμοκρασία
ΝΑΙ

112. Περιοχή μέτρησης -5 έως 50°C
ΝΑΙ

113. Ακρίβεια  ±0.01°C
ΝΑΙ

114. Ανάλυση 0.001 °C
ΝΑΙ

115. Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)
ΝΑΙ

116. Αυτή  η  παράμετρος  υπολογίζεται  βάση  του  αισθητήρα
αγωγιμότητας 

ΝΑΙ

117. Περιοχή μέτρησης 0 - 100000 mg/L
ΝΑΙ

118. Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS)
ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

119. Αυτή  η  παράμετρος  υπολογίζεται  βάση  του  αισθητήρα
Θολότητας 

ΝΑΙ

120. Περιοχή μέτρησης 0 to 1500 mg/L
ΝΑΙ

121. Η παράμετρος θα υπολογίζεται πάνω στον πολυαισθητήρα
και όχι σε εξωτερικό λογισμικό

ΝΑΙ

122. Θολότητα 
ΝΑΙ

123. Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 999 NTU.
ΝΑΙ

124. Ακρίβεια  στην περιοχή 0 to 999 FNU: καλύτερη από 0.5
NTU

ΝΑΙ

125. Ανάλυση στην περιοχή 0 - 999 NTU: 0.01 NTU
ΝΑΙ

126. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

127. Αισθητήρας Διαλυμένης Οργανικής Ουσίας 
ΝΑΙ

128. Περιοχή μέτρησης 0 -  300 ppb 
ΝΑΙ

129. Γραμμικότητα  Linearity:  R²  >  0.999  με  την  χρήση
πολλαπλών πρότυπων διαλυμάτων 

ΝΑΙ

130. Όριο ανίχνευσης 0.1ppb ή καλύτερο 
ΝΑΙ

131. Το  σύστημα  καθαρισμού  να  καθαρίζει  την  αισθητήρια
επιφάνεια 

ΝΑΙ

132. Μονάδα τηλεμετάδοσης μετρήσεων
ΝΑΙ

133. Μονάδα ζεύξης   UHF   και   GPRS   
ΝΑΙ

134.
Στην μονάδα αυτή θα καταλήγουν οι μετρήσεις από τον
παράκτιο και από τον λιμναίο σταθμό και στην συνέχεια
μέσω GPRS θα διαβιβάζονται στο κέντρο 

ΝΑΙ

135.
Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι
οποίες να μπορούν να φορτίζονται από ανεξάρτητο δικό
του ηλιακό συλλέκτη.

ΝΑΙ

136. Η μονάδα να δέχεται SIM κάρτα
ΝΑΙ

137. Μικρές διαστάσεις και οπωσδήποτε όχι πάνω από 300 Χ
200 Χ 200mm

ΝΑΙ

138. Βάρος < 5 κιλά
ΝΑΙ

139. Προστασία IP 67
ΝΑΙ

140. Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως +600C
ΝΑΙ

141. Συχνότητα GSM δικτύου 800 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
ΝΑΙ

142. Απόσταση εκπομπής GSM σύμφωνα με το GSM standard 
ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

143. Απόσταση  κάλυψης  UHF έως  20  Km ανάλογα  με  την
τοπογραφία 

ΝΑΙ

144. Ασύρματη  μονάδα μετάδοσης μεττρήσεων
ΝΑΙ

145. Ασύρματη  συμπαγής  τηλεμετρική  μονάδα  με
ενσωματωμένο πομποδέκτη.UHF ισχύος 10mW

ΝΑΙ

146. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία
της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη

ΝΑΙ

147. Να  συνοδεύεται  από  δικό  του  ανεξάρτητο  ηλιακό
συλλέκτη 

ΝΑΙ

148.
Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων
σε  απόσταση  τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το
ανάγλυφο της περιοχής 

ΝΑΙ

149. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής  των μετρήσεων να
είναι προγραμματιζόμενος (από 10sec έως 12 hours)

ΝΑΙ

150. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε
συνθήκες  περιβάλλοντος (IP 66)

ΝΑΙ

151. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm
ΝΑΙ

152. Βάρος < 500g
ΝΑΙ

153. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 
ΝΑΙ

154. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 
ΝΑΙ

155. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους. 
ΝΑΙ

156. Οι είσοδοι να διαθέτουν  προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 V
DC και 0 – 2.5 V DC. 

ΝΑΙ

157. Να διαθέτει  2 εισόδους παλμών (16bit)  και 2 ψηφιακές
Ι/Ο \

ΝΑΙ

158. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 40 αισθητήρες
ΝΑΙ

159. Να διαθέτει  δυνατότητα  ρύθμισης  της  τάσης  διέγερσης
των αισθητήρων στην περιοχή 3.3 – 5.5 V

ΝΑΙ

160. Ισχύς εκπομπής 10 mW, max
ΝΑΙ

161. Απολαβή λήψης –110dbm
ΝΑΙ

162. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 15000 τιμές
ΝΑΙ

163. Ηλιακοί συλλέκτες για τις μονάδες τηλεμετρίας
ΝΑΙ

164. Ανεξάρτητος  για  την  γέφυρα  και  για  την  ασύρματη
μονάδα

ΝΑΙ

165. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
ΝΑΙ

166. Ιsc > 550mA
ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

167. Ιmpp > 500mA
ΝΑΙ

168. Δειγματολήπτης νερού
ΝΑΙ

169. Θα αντλεί δείγμα από το σύστημα δειγματοληψίας 
ΝΑΙ

170. Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ABS για αντοχή
στην έκθεση και κακομεταχείριση, .

ΝΑΙ

171. Να έχει  διαστάσεις  (διάμετρος  x  ύψος)  περίπου  :  80  x
50cm ή και μικρότερες 

ΝΑΙ

172. Να τροφοδοτείται μέσω 12VDC 
ΝΑΙ

173. Να  διαθέτει  έξοδο  SDI-12  για  σύνδεση  με  την  μονάδα
τηλεμετρίας

ΝΑΙ

174. Το βάρος του όταν είναι άδειο και χωρίς την μπαταρία να
μην ξεπερνάει τα 15kg

ΝΑΙ

175. Η  αντλία  να  διαθέτει  διαδικασία  καθαρισμού  με  αέρα
πριν και μετά από κάθε δείγμα

ΝΑΙ

176. Να  παρέχει  προειδοποίηση  όταν  πρέπει  να  γίνει
αντικατάσταση του σωλήνα της αντλίας

ΝΑΙ

177. Να διαθέτει ελεγκτή λειτουργίας και προγραμματισμού 
ΝΑΙ

178. Ο ελεγκτής να διαθέτει προστασία IP67
ΝΑΙ

179. Να  διαθέτει  δυνατότητα  λήψης  και  αποθήκευσης  24
χωριστών δειγμάτων 

ΝΑΙ

180.
Να συνοδεύεται από 24 μπουκάλια από πολυπροπυλένιο
χωρητικότητας 1lt, με καπάκια, δακτύλιο συγκράτησης και
δύο σωλήνες εκκένωσης

ΝΑΙ

181. Λιμναίος Σταθμός
ΝΑΙ

182. Εξέδρα
ΝΑΙ

183.
Τα αισθητήρια, τα φωτοβολταϊκά και όλος ο βοηθητικός
εξοπλισμός,  θα  τοποθετηθούν  πάνω  σε  κατάλληλη
μεταλλική κατασκευή που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος 

ΝΑΙ

184. Η  κατασκευή  θα  είναι  ανοξείδωτη,  ή  γαλβανισμένη,  ή
αλουμινένια 

ΝΑΙ

185. Θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βουλιάζει
στον πυθμένα 

ΝΑΙ

186. Θα διαθέτει κατάλληλη πλατφόρμα, πάνω στην οποία θα
μπορεί να καθίσει τουλάχιστον ένας τεχνικός 

ΝΑΙ

187. Θα  έχει  ύψος  τουλάχιστον  1.5  μέτρα  πάνω  από  τον
πυθμένα 

ΝΑΙ

188. Βυθιζόμενο μέρος
ΝΑΙ

189. Να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού 
ΝΑΙ

190. Να χρησιμοποιεί υπερήχους 
ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

191. Να μετρά την απόσταση του από τον πυθμένα 
ΝΑΙ

192. Να μην απαιτεί συντήρηση 
ΝΑΙ

193. Να λειτουργεί με απλή βύθιση κάτω από την επιφάνεια
του νερού

ΝΑΙ

194. Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 30εκ έως 10 μέτρα 
ΝΑΙ

195. Ακρίβεια μέτρησης 0.25% επί του εύρος μέτρησης
ΝΑΙ

196. Επιφανειακό μέρος
ΝΑΙ

197. Διαστάσεις μικρότερες από 30 Χ 20 Χ 15 εκ
ΝΑΙ

198. Βάρος μικρότερο από 2 κιλά
ΝΑΙ

199. Προστασία ΙΡ 65
ΝΑΙ

200. Να  διαθέτει  έξοδο  για  σύνδεση  με  την  μονάδα
τηλεμετρίας 

ΝΑΙ

201. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη
ΝΑΙ

202. Αισθητήρας  Στάθμης νερού
ΝΑΙ

203. Εύρος μέτρησης έως 15 μέτρα
ΝΑΙ

204. Να είναι αισθητήρας radar
ΝΑΙ

205. Να μετρά την στάθµη του νερού με μεγάλη ακρίβεια 
ΝΑΙ

206. Ακρίβεια: +/- 2 mm σε όλη την περιοχή μέτρησης
ΝΑΙ

207. Νεκρή ζώνη όχι μεγαλύτερη από 0.5 m
ΝΑΙ

208. Συχνότητα: 20-30 Ghz Band
ΝΑΙ

209. Ασύρματη  μονάδα μετάδοσης μετρήσεων
ΝΑΙ

210. Θα μεταδίδει τις μετρήσεις στον Παράκτιο σταθμό
ΝΑΙ

211. Ασύρματη  συμπαγής  τηλεμετρική  μονάδα  με
ενσωματωμένο πομποδέκτη.UHF ισχύος 10mW

ΝΑΙ

212. H χαμηλή κατανάλωση ισχύος να επιτρέπει την λειτουργία
της μονάδας με την χρήση ηλιακού συλλέκτη

ΝΑΙ

213. Να  συνοδεύεται  από  δικό  του  ανεξάρτητο  ηλιακό
συλλέκτη 

ΝΑΙ

214.
Η μονάδα να μπορεί να στείλει τα δεδομένα μετρήσεων
σε  απόσταση  τουλάχιστον 1000 μέτρων ανάλογα με το
ανάγλυφο της περιοχής 

ΝΑΙ





ΟΑ/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

215. Ο ρυθμός μέτρησης και καταγραφής  των μετρήσεων να
είναι προγραμματιζόμενος (από 10sec έως 12 hours)

ΝΑΙ

216. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε
συνθήκες  περιβάλλοντος (IP 66)

ΝΑΙ

217. Διαστάσεις < 100 Χ 100 Χ 50mm
ΝΑΙ

218. Βάρος < 500g
ΝΑΙ

219. Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη 
ΝΑΙ

220. Να διαθέτει εσωτερική επναφορτιζόμενη μπαταρία 
ΝΑΙ

221. Να διαθέτει > 5 αναλογικές εισόδους. 
ΝΑΙ

222. Οι είσοδοι να διαθέτουν  προγραμματιζόμενο εύρος 0-1 V
DC και 0 – 2.5 V DC. 

ΝΑΙ

223. Να διαθέτει  2 εισόδους παλμών (16bit)  και 2 ψηφιακές
Ι/Ο \

ΝΑΙ

224. Να διαθέτει SDI 12 είσοδο για 40 αισθητήρες
ΝΑΙ

225. Να διαθέτει  δυνατότητα  ρύθμισης  της  τάσης  διέγερσης
των αισθητήρων στην περιοχή 3.3 – 5.5 V

ΝΑΙ

226. Ισχύς εκπομπής 10 mW, max
ΝΑΙ

227. Απολαβή λήψης –110dbm
ΝΑΙ

228. Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον για 15000 τιμές
ΝΑΙ

229. Ηλιακός συλλέκτης για την μονάδα τηλεμετρίας
ΝΑΙ

230. Ανεξάρτητος μόνο για την ασύρματη μονάδα
ΝΑΙ

231. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
ΝΑΙ

232. Ιsc > 550mA
ΝΑΙ

233. Ιmpp > 500mA
ΝΑΙ

   Παραρτήµατα

Στα Παραρτήµατα θα  επισυνάπτονται  όλες  οι  Βεβαιώσεις,  τα τεχνικά φυλλάδια,  τα  prospectus  κλπ που
απαιτούνται από την προκήρυξη ή ο ανάδοχος κρίνει αναγκαία να παρουσιαστούν.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει
σκόπιμο να συμπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό.  

Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά υποβάλλει:

α) Επαγγελματική εμπειρία 

Για την απόδειξη της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας σχετικά με  το έργο, ο προσφέρων θα προσκομίσει επί ποινή
αποκλεισμού, κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία
έχει  υλοποίησει,  µε  ένδειξη  της  οικονοµικής  τους  αξίας,  του  χρόνου  υλοποίησης,  του  αποδέκτη  και  του  ποσοστού
συµµετοχής του σε αυτό. Η υλοποίηση των έργων αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά
– συμβάσεις τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και, εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας





ένορκες βεβαιώσεις από τον προσφέροντα καθώς και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία τιµολόγησης και πληρωµής σχετικά
µε τα εκτελεσθέντα έργα για λογαριασµό ιδιωτικών φορέων.

Για την απόδειξη της ανωτέρω Τεχνικής Ικανότητας του Προσφέροντος απαιτούνται : 

α.1.     Εμπειρία Προσφέροντος

Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την υλοποίηση παρόµοιων µε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες. Ο προσφέρων θα
πρέπει να υποβάλει δήλωση που θα συνοδεύεται από Πίνακα με τις παρόμοιες/σχετικές με τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική µε το προκηρυσσόµενο έργο θεωρείται:

Η υλοποίηση 1 έργου σχετικό με αυτοματοποιημένες Τηλεμετρικές Εφαρμογές για παρακολούθηση σε λεκάνη απορροής.

Η υλοποίηση 1 έργου σχετικού με τη λειτουργία δικτύου τηλεμετρικών σταθμών και  διενέργεια δειγματοληψιών και
εργαστηριακών αναλύσεων σε επιφανειακούς και υπόγειους σταθμούς

Η υλοποίηση 1 έργου δημιουργίας Βάσης Δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και συστήματος
λήψης αποφάσεων

Η  υλοποίηση  1  έργου  σε  θέματα  διαχείρισης  δεδομένων  για  την  παρακολούθηση  υδάτινων  σωμάτων  με  χρήση
τηλεμετρικού δικτύου σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με :  

-- Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το
χρονικό διάστημα και οι φορείς ανάθεσης, δημόσιοι ή ιδιωτικοί καθώς και το ποσοστό (%) συμμετοχής.

--  Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες του παραπάνω Πίνακα από τους φορείς ανάθεσης. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το
Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ.) ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια
Αρχή  ή  αντίγραφα  συμβάσεων.  Εάν  οι  Αναθέτουσες  Αρχές  ήταν  Ιδιωτικοί  Φορείς,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  θα
υποβάλλονται συστατικές επιστολές από τους φορείς αυτούς ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτών, δήλωση του
προσφέροντος περί της αληθείας των δηλούμενων στοιχείων και της άρτιας και επιτυχούς ολοκλήρωσης των υπηρεσιών
που παρείχε.

Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στους πίνακες να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση
την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

β)   Στελέχη Ομάδας Έργου Προσφέροντος (Ειδικοί επιστήμονες και Ομάδα έργου) 

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει δήλωση, συνοδευόμενη από κατάλογο, σχετικά με τα άτομα που θα αποτελούν την
Ομάδα έργου του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου (στελεχιακό δυναμικό, ειδικοί επιστήμονες κλπ.). 

Ειδικότερα ο προσφέρων, ως ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό στην Ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει ή να εξασφαλίσει
συνεργασία, με: 

-Έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στην εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικών
σταθμών περιβαλλοντικών δεδομένων (Υπεύθυνος Έργου)

-Έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην διοίκηση έργων σχετικών με εγκατάσταση και
λειτουργία τηλεμετρικών σταθμών περιβαλλοντικών δεδομένων

-Έναν  απόφοιτο τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας έργου.

-Έναν  απόφοιτο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  τουλάχιστον  5ετή  εμπειρία  στην  εγκατάσταση  τηλεμετρικών  σταθμών
περιβαλλοντικών δεδομένων 

Η εμπειρία των ειδικών επιστημόνων στα ανωτέρω θέματα αποδεικνύεται από πιστοποιητικά σπουδών και  σχετικό πίνακα
όπου θα αναγράφονται οι σχετικές με τα αντικείμενα υπηρεσίες – μελέτες. 

Για  όλα τα  μέλη της  ομάδας  έργου  του συμμετέχοντος,  θα  υποβληθούν βιογραφικά  σημειώματα (σύμφωνα με  το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος 1) και πίνακες εμπειρίας σε σχετικές υπηρεσίες. 

Επίσης όλοι οι ανωτέρω θα υποβάλλουν δηλώσεις περί της αλήθειας των στοιχείων που τους αφορούν, της
αποδοχής της συμμετοχής τους στο έργο και της συνεργασίας με τον Προσφέροντα καθώς επίσης και της
κάλυψης της αμοιβής τους από αυτόν.

γ) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

     ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ                                                                        Τόπος, ημερομηνία

ΕΡΓΟ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ»

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ/
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

Παράκτιος  Σταθμός
μέτρησης 

Σύστημα 1

Λιμναίος  Σταθμός
μέτρησης 

Σύστημα 1

Συνολικό κόστος

ΦΠΑ

Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ

                 Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα ………………. (365 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού)





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενδεικτικός Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

                                                           

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Απόσπασμα σχετικού μητρώου ,όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης.

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το οικείο Πρωτοδικείο 

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους 
είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ο οικείος Ασφαλιστικός 
φορέας 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του  

Υπουργείο Οικονομικών/

υπηρεσία TAXISNET

Πιστοποιητικό ότι δεν 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.

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 παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, 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.

α)Το οικείο Πρωτοδικείο 

(ότι δεν τελεί πτώχευση, 
ότι δεν τελεί σε 
πτωχευτικό 
συμβιβασμό)

β) ΓΕΜΗ

(εξυγίανση ή 
εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
αναστολή 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων/ανάλογ
η κατάσταση)

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
2.2.3.4 της διακήρυξης -πλην της περίπτωσης β΄- λόγοι αποκλεισμού.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή Ο προσωρινός Ανάδοχος





υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  σύμφωνα με την οποία 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο Το οικείο Επιμελητήριο 

Σημειώνεται  ότι  οι  παραπάνω  αναφερόμενες  Αρχές,  από  τις  οποίες  εκδίδονται  τα  ζητούμενα
πιστοποιητικά  είναι  δυνατό  να  μεταβάλλονται  με  βάση  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ενώ  η  παραπάνω
αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την
Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το
σύνολο  των  νομικών  καταστάσεων,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  ν.4412/2016,  τις  οποίες  το  ζητούμενο
πιστοποιητικό αφορά. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε
ένωση (εφόσον πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), καθώς και
από  τον  τρίτο  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας  που  υποβάλει
προφορά.

Τα  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  οφείλουν  να  υποβάλλονται  εφόσον  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
……

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1.  Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. .......
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........
(ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως
από  το  δικαίωμα  προβολής  εναντίον  σας  όλων  των  ενστάσεων  του  πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 –
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3.  Σε  περίπτωση  που  αποφανθείτε  με  την  ελεύθερη  και  αδέσμευτη  κρίση  σας  την  οποία  θα  μας
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1,
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε,
χωρίς  οποιαδήποτε  αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση,  ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της
εγγύησης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  σας  και  εντός  τριών  (3)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  μας  το
ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ..............  ούτε  θα ληφθεί  υπόψη οποιαδήποτε  τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής  στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’
εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.  Βεβαιούμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί  στο
Δημόσιο και  Ν.Π.Δ.Δ.,  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής,  δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει  καθορίσει  ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.





ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.  Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. .........
Στο  ως άνω ποσό περιορίζεται  η  ευθύνη  μας,  για  την καλή  εκτέλεση των όρων της  Σύμβασης μεταξύ
της ................... και της .................
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως
από  το  δικαίωμα  προβολής  εναντίον  σας  όλων  των  ενστάσεων  του  πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 –
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.  Σε  περίπτωση  που  αποφανθείτε  με  την  ελεύθερη  και  αδέσμευτη  κρίση  σας  την  οποία  θα  μας
γνωστοποιήσετε,  ότι  η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή της  που περιγράφεται  στο  ανωτέρω
σημείο  1,  σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή,  την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ................  ούτε θα ληφθεί  υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’
εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.  Βεβαιούμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί  στο
Δημόσιο και  Ν.Π.Δ.Δ.,  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής,  δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει  καθορίσει  ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI–Τ.Ε.Υ.Δ.

 

 Οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση  με  βάση  την  τυποποιημένη

υπεύθυνη  δήλωση  Τ.Ε.Υ.Δ.  που  διατίθεται  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

www.eaadhsy.gr  και  www.hsppa.gr,,  η  οποία  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. Η ως άνω δήλωση

αναρτάται  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  προκειμένου  να  συντάξουν  οι  οικονομικοί  φορείς  τη  σχετική

απάντηση τους.] 

Έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. έχει αναρτηθεί στο www.eprocurement.gov.gr σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από την υποψήφια εταιρεία.  

   Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του   Τ.Ε.Υ.Δ   ισχύουν τα ακόλουθα: 

(1)  Το   ΤΕΥΔ  υπογράφεται  από  το/α  φυσικό/-  ά  πρόσωπο/  α,  τα  οποία  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον
οικονομικό  φορέα,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  περί  προστασίας  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα.(Πρβλ.  Κανονισμό  (ΕΕ)  2017/6  &  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του
ΤΕΥΔ υπογράφουν στο Μέρος V Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΤΕΥΔ.

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.hsppa.gr/




ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/  αναθέτοντα
φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [5009]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη ,Τ.Κ 54627

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σωτηρία Πουσίνη ]

- Τηλέφωνο: [2313319 144]

- Ηλ. Ταχυδρομείο: [ S.Pousini@pkm.gov.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
για  την  Επιλογή  Αναδόχου  του  Έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ»

προϋπολογισμού 10  0.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  32441100-7

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει  όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι





διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου ή  των προσώπων που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι  υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και,  όταν πρόκειται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων  δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται  στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε  να παράσχετε τις  πληροφορίες  που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων). 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

 δωροδοκίαix,x·

 απάτηxi·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ)  Διάρκεια  της περιόδου αποκλεισμού  [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων):

[……][……][……][……]xviii

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που [……]





λήφθηκανxx:





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που  οφείλει  συμπεριλαμβανόμενων   κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii

[……][……][……]





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  ο οικονομικός φορέας έχει  λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη  αυτού  του  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν  το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxv :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους λόγους για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση,  λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων):
[……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;

[] Ναι [] Όχι

[.......................]





Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες: Εάν ναι,  έχει λάβει  ο οικονομικός φορέας μέτρα

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι,  έχει λάβει  ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxix;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxx κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]





Εάν ναι,  έχει λάβει  ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο
οικονομικός  φορέας  μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού  για  να  έχει  τη  δυνατότητα  να
παράσχει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  στη  χώρα
εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  διευκρινίστε  για  ποια  πρόκειται  και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων):
[……][……][……]





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός  φορέας πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  συνολικός κύκλος  εργασιών του
οικονομικού φορέα  των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών  χρήσεων  αθροιστικά  (έτη
2014-2016)  μεγαλύτερο  του  100%  του
προϋπολογισμού  του  υπό  ανάθεση  έργου
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (100.000€).  

Το  ίδιο  ισχύει  και  στην  περίπτωση  που  ο
προσφέρων  δραστηριοποιείται  για  χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών  χρήσεων,  για  όσες
διαχειριστικές  χρήσεις  δραστηριοποιείται.
Στις  Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος
εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [2014] κύκλος εργασιών:[……][€]νόμισμα
έτος: [2015] κύκλος εργασιών:[……][ €]νόμισμα
έτος: [2016] κύκλος εργασιών:[……][€]νόμισμα

 

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]





Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονταιxxxii, 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
δωρεάνxxxiii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





 





i

Σε  περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.





vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viiiΌπως 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).

ixΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiΌπως  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.

xiiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011,  σ.  1)  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΟικονομικός  φορέας που έχει αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 





xxiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί,  ή  όταν ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxivΌπως αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxixΠρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργοδότης

Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος(από – έως)

__ /__ / ___

__ /__ / ___
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