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CPV 90513600-2 
   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ      ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ) 
 
διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υπηρεσία  
εφαρμογής  μεθόδου  βιοενίσχυσης  στις Ε.Ε.Λ.   Αλεξανδρούπολης και Φερών», 
προϋπολογισμού 396.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, (Σύνολο:491.040,00 ευρώ),  για δύο (2) 
έτη, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) 
το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 
Η προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 264§5, 
331§1α του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α, www.deyaalex.gr. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr  με 
αύξων αριθμό συστήματος 
61764 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
06-07-2018 
Ώρα 17:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
06-07-2018  
Ώρα 17:00  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
30-07-2018  
Ώρα 15:00  

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 258 και 259 
του Ν.4412/2016. 
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Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει 
ηλεκτρονικά, την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, δηλαδή στις 3/08/2018 και ώρα 10πμ από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη 
αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω του πεδίου 
«Επικοινωνία» στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 
παρακάτω και θα απευθύνονται προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α.. H Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα 
που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας 
υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., οικονομικού έτους 2018 Κ.Α. 61.03.0003 και Κ.Α. 
54.00.2990 (ΦΠΑ) και των αντίστοιχων κωδικών των προϋπολογισμών των ετών 2019 και 2020.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί του κωδικολογίου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV) για την υπό προμήθεια 
υπηρεσία είναι:  

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 90513600-2 
Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος 
 

 
Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Αλεξανδρούπολη 
Τηλ.: 25510-29163, 25510-37516, 25510-25504 
Fax:25510-31398 
Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ).  
Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ). 
Προϊστάμενη Αρχή : Το ΔΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
NUTS 1: EL5   (Γεωγραφική Ομάδα :ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (VOREIA ELLADA)) 
NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)) 
NUTS 3: EL511 (Έβρος (Evros)) 
 
 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας 
διέπεται από τις διατάξεις: 
Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη σύνταξη της 
παρούσης 
Του Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.  
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
Του β.δ. 17/05-16/06/1959 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
Των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του Ν. 4155/13. 
Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο». 
Της υπ’ αριθ. 120/07-05-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού. 
Της με αριθμό 1835/07-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΕΒΟΡΝΗ-ΟΥΧ) Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης της 
Δ/ντριας της Δ.Ο.Υ. και του Γενικού Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., περί έγκρισης Ανάληψης δαπάνης. 
 
 

Άρθρο 2 
Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

1. Τα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.  
Η Τεχνική Περιγραφή  
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 
Η Οικονομική Προσφορά. 
Το Τ.Ε.Υ.Δ. 
2. Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι: 
Η Σύμβαση. 
Η διακήρυξη. 
Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
Προϋπολογισμός της μελέτης. 
Τεχνική περιγραφή. 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α 61764. Ως ημερομηνία ανάρτησης 
της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 28/04/2017. Ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 30/07/2018 και ώρα 15:00.  
2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται όπως περιγράφεται στα άρθρα 16 και 17 της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
Άρθρο 4 
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Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων 
διακήρυξης 

 
1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 
έγγραφο(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) . 
2. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, 
σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στον δικτυακό τόπο: 
http://www.deyaalex.gr. 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα: 25510-
37516, 25510-25504, Fax: 25510-31398, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
διακήρυξης. 
4. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των 
εγγράφων του διαγωνισμού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από 
αίτησή τους. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
5. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται. Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το 
περιεχόμενο της διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 20/07/2018 και ώρα 
15:00 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. 
6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, 
το αργότερο μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, δηλαδή μέχρι την 24/07/2018 και ώρα 15:00 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε 
μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
7. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ 
μέρους των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 
8. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το 
άρθρο 289 §3 Ν. 4412/2016 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 
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9. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν λαμβάνονται υπόψη για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν χορηγείται παράταση της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών. 
 

Άρθρο 5 
Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
Και είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς 
και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους. 
 
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι πάροχοι) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

Άρθρο 6 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

18PROC003382782 2018-07-06



1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά 
για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα.  
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 
 
 

 
Άρθρο 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf : 
1) Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε 
ευρώ, που είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, δηλαδή επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (7.920,00 €). Η διάρκεια της 
εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον 210 ημέρες. 
2) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. της 
ΔΕΥΑΑ 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 Α), 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 
προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την 
αναγκαία νομική μορφή.  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 
να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο 
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία και θα 
αποφασίσει σχετικά. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με 
προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O 
αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 
 Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για το ΤΕΥΔ: 
Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προστέθηκε το άρθρο 79Α στο 
ν.4412/2016, το οποίο έχει ως εξής:  
«Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.  
1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. .  
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
3.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση νομίμου εκπροσώπου, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, 
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης. 
 
Οράτε αναλυτικά και κατά περίπτωση το άρθρο 9 της παρούσης για τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που αφορούν την τεχνική προσφορά. 
 

Άρθρο 8 
Εγγυήσεις 

 
1. Εγγύηση συμμετοχής 
α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 
οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, 
της οποίας το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή επτά χιλιάδες εννιακόσια 
είκοσι ευρώ (7.920,00 €).  
β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης: 
β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης και 
β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος 
προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, δηλαδή πρέπει να 
έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς λήγει πριν την υπογραφή της σύμβασης, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί, πριν τη λήξη της, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του, ή δεν 
προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης. 
ε) 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. 
στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 
ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 
προσφερόμενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 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. 
ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- 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 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. 
`Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : Σε περίπτωση που εκδώσετε ηλεκτρονικά την εγγυητική συμμετοχής σας 
, παρακαλείσθε να την εκτυπώσετε και να την αποστείλετε στον φάκελο με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά συμμετοχής σας. 
 

 
Άρθρο 9 
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Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα.  
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (επί ποινής αποκλεισμού) και 
συγκεκριμένα: 
α)Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 
συμμετοχής) 
β) Βεβαιώσεις    εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 
Στις   βεβαιώσεις    πρέπει να   αναφέρεται :   
Ι.      ο   ισοδύναμος   πληθυσμός   σύμφωνα   με  τους   περιβαλλοντικούς   όρους 
ΙΙ.   παραγωγή  αφυδατωμένης ιλύος κατά το διάστημα  εφαρμογής  της   προτεινόμενης    
μεθόδου   σε  kg DS , εναλλακτικά  δε ,  η    επιτυγχανόμενη   μείωση   της    παραγόμενης   ιλύος 
θα   αποδεικνύεται   με   ιστορικά   στοιχεία     αντίστοιχων   περιόδων   παραγωγής   ιλύος .   Σε    
κάθε    περίπτωση   θα αναγράφεται   το   ποσοστό   μείωσης    της   λάσπης . 
II. Η χρονική διάρκεια της εφαρμογής 
γ)    Δελτία    Ασφαλείας   και    δείγμα   των   πιστοποιητικών   των   υλικών   που   θα    
χρησιμοποιηθούν. Τα   Δελτία   Ασφαλείας   (MSDS)    θα  πρέπει  να   έχουν   εκδοθεί   και   θα   
υπογράφονται   από  τον  παραγωγό.  Δεν  θα   είναι  ζωικής προέλευσης ,   δεν  θα   περιέχουν   
παθογόνους   μικροοργανισμούς  και θα   έχουν   αποστειρωθεί    κατ’    ελάχιστο    στους    121°C   
για   τουλάχιστον   15  λεπτά. 
δ)      Βιογραφικό   και   αντίγραφο   πτυχίου   του   Υπεύθυνου Μηχανικού της  εφαρμογής   της  
μεθόδου  ειδικότητας Χημικού Μηχανικού.  
ε)  Τεχνική   περιγραφή   του   τρόπου   εφαρμογής   της   μεθόδου  παραλειπομένων  μόνο  των 
κατοχυρωμένων   με  ευρεσιτεχνία   στοιχείων   και  πληροφοριών ,  με   ρητή  αναφορά   των  
στοιχείων κατοχύρωσης  .  
στ)   Τεχνικό    φυλλάδιο   ή   έγγραφο   της   εταιρίας   παραγωγής    των   πρωτογενών  υλικών -  
τεχνολογίας  με    παρουσίαση    του    προϊόντος .  
 
ζ)   Δήλωση   για   τοξικούς   παράγοντες    κατά   είδος ,   συγκέντρωση   και   διάρκεια   που   
μπορεί  να επηρεάσουν   αρνητικά   την   βιωσιμότητα   των   παραγόντων   της   βιοενισχυσης   
η)  Δήλωση    της   Εταιρείας   παραγωγής   των   βιολογικών   υλικών , υπογεγραμμένη   από   τον   
νόμιμο εκπρόσωπο  αυτής   με   την   οποία    δεσμεύονται   για   την    διάθεσή  τους   για    τα   
επόμενα  πέντε  (  5 ) τουλάχιστον έτη.    
 
-   Κάθε    έντυπο   ή    άδεια    ξένης    Αρχής    ή    φορέα   θα   συνοδεύεται   από    επίσημη   
μετάφραση . 
 
-    Κάθε άλλο στοιχείο ή έντυπο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου είναι χρήσιμο για την 
αξιολόγηση της προσφοράς 
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4. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
5. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη 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. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να 
υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των 
υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της 
σχετικής μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α., πλην των Φ.Ε.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία 
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί με 
την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά 
ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
7. Το Τ.ΕΥ.Δ. δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής 
υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
8. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο των 
υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της  μελέτης. Για τη διαμόρφωση της Οικονομικής 
Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη 
και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν την μεταφορά των υλικών σε 
εγκαταστάσεις που θα υποδεικνύει η Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 
10. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη (βλ. αρ 26 της παρούσης), εκτός του Φ.Π.Α., ο 
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οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση 
των προσφορών. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί για τα δύο έτη. 
11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 
περίπτωση, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
13. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, 
δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης 
κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της 
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
14. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 
εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή 
μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Ιδιαίτερα, αναφέρεται ότι 
τα εγχειρίδια (προσπέκτ) στα οποία και εμφαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών-
εξοπλισμού, καθώς και οποιαδήποτε πιστοποιητικά ποιότητας (πχ ISO,κλπ) γίνονται αποδεκτά σε 
απλά φωτοαντίγραφα με επικύρωση από δικηγόρο, καθώς θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα. 
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δύναται να προβεί σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών,  ζητώντας τη συνδρομή 
των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 
διάταξη. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη 
πράξη, ανακαλείται αμέσως.  
15. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την 
κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 
16. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  
17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
18. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα 
οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, 
θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
19. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από 
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τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που 
υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 
(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση 
αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 
συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής 
των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει 
ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
20. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή 
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 
υπο(φακέλους) της προσφοράς.  
 

Άρθρο 10 
Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του Διαγωνισμού 

1 Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9§6 
της παρούσης να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, θα 
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Α., με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 
2. Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται 
ανωτέρω, θα υποβληθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου 
έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
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 Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
 

Άρθρο 11 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους 
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω του Συστήματος, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω 
οριζόμενο χρονικό διάστημα. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 
Υπηρεσία απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες μέσω του Συστήματος, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που αποδέχονται την 
αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους, 
αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα.  
Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Υπηρεσία κρίνει αιτιολογημένα ότι 
η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον 
δεσμεύει, όμως, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, 
με επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 104 Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 12 
Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 
αναφέρονται σε μέρος των προς παροχή υπηρεσιών. 
 
 

Άρθρο 13 
Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
2. 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. 
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά 
τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από 
γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα 
νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, 
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 
5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 
γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με 
υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν 
υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν 
παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή  
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 
σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 

Άρθρο 14 
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
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4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την Α.Ε.Π.Π. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

Άρθρο 15 
Προσφερόμενη τιμή 

Η οικονομική προσφορά δηλαδή η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικά . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
(βλ. αρ.26 της παρούσης), εκτός από το Φ.Π.Α., Σε  περίπτωση  διαφορετικής  προσφερόμενης  τιμής 
(μεταξύ αριθμητικής και ολογράφως ), υπερισχύει η ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η τιμή προσφοράς ισχύει και δεσμεύει τους προμηθευτές, για το χρονικό διάστημα των 120 

ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της, με δυνατότητα παράτασης 60 ημερών σε 

περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που καταθέτει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των 

προς διαγωνισμό υπηρεσιών. 

 

 
Άρθρο 16 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. (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: 
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 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή 3 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την Δευτέρα 6 
Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα όπως 
αναλύονται εκτενώς παρακάτω, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. 

 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από 
το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή (στον πιστοποιημένο χρήστη) προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 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.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση (αρ. 100 §4 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από την περ. 18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017) , με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
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«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 14 της παρούσας. 

Άρθρο 17 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας υποβολής προδικαστικών προσφυγών κατά της 
απόφασης η οποία ορίζει τον προσωρινό ανάδοχο, η αναθέτουσα αρχή, τον καλεί ώστε να 
καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (όπως νόμος ορείζει, ηλεκτρονικά και φυσικά) εντός 
προθεσμίας 10 ημερών. Σε περίπτωση υποβολής προδικαστικής προσφυγής, ενδέχεται κατά την 
κρίση της Επιτροπής να κληθεί ο προσωρινός μειοδότης να καταθέσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, αφού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 39/2017, η αναθέτουσα αρχή κωλύεται 
μόνον για την υπογραφή της σύμβασης και όχι για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα που 
περιγράφονται στο αρ. 73 §1 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους 
όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονομικού σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, (περ. γ’ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016) 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. ΕΣ-184471-2018/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα 
του Σ.Ε.Π.Ε. , το παραπάνω έγγραφο θα εκδίδεται από την Δ/νση Προγραμματισμου και Συντονισμού 
Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Από 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής 
αίτησης και αυτομαποιημένης  απάντησης σχετικά με τη χορήγηση τυ πιστοποιητικού.Σε περίπτωση που 
οικονομικοί φορείς δεν απασχολούσαν πρσωπικό κατά το χρονικό διάστημα δύο ετών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, προβλέπεται αντικατάσταση του πιστοποιητικού με 
ένορκη βεβαίωση. 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρειες) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των 
διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν 
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές 
εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), και Ι.Κ.Ε. στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους 
του. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, στην ειδική φόρμα «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» σε 
μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ., 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 (λόγοι αποκλεισμού) . 
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 προσωρινού αναδόχου 
(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, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
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.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

Άρθρο 18 
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην επόμενη παράγραφο 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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.  
 

.  

18PROC003382782 2018-07-06



Έπειτα, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 
για την  
 
 

Άρθρο 19 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το Δ.Σ. που αποφασίζει 
σχετικά, μπορεί να προτείνει, με αιτιολογημένη εισήγησή της: 
α) Την κατακύρωση της σύμβασης 
β) Τη ματαίωση του διαγωνισμού, 
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. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  
 

Άρθρο 20 
Σύμβαση 

1. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Τα προς προμήθεια υπηρεσία. 
Την συμφωνηθείσα τιμή. 
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας 
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
Τον τρόπο παραλαβής. 
Τον τρόπο πληρωμής. 
Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον πρόεδρο του Δ.Σ.. Το 
αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση 
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
α) Έχει εκτελεστεί πλήρως η υπηρεσία. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά). 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
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Άρθρο 21 
Παρακολούθηση της σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Η παραπάνω επιτροπή 
εισηγείται προς το Δ.Σ. 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. 
2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής και δημοσίευσης της.  
Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 
 

Άρθρο 22 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η υπηρεσία θα εκτελείται για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης,  
2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα µε τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ και η 
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται  μέσα  στον καθοριζόμενο από 
τη σύμβαση χρόνο. 
3. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παροχής 
υπηρεσίας, σύμφωνα µε τη μελέτη.  
Σε περίπτωση που η υπό παραλαβή υπηρεσία δεν πληροί τους όρους της προσφοράς και 
υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς ,τότε αυτή δεν θα παραληφθεί, και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να επανορθώσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, έκτος 
αν μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  κριθεί κατάλληλη και δύναται να παραληφθεί. 
Στην περίπτωση, δε, κατά την οποία δεν είναι δυνατή  -εφόσον- απαιτηθεί η επανόρθωση ώστε 
να πληρούνται επακριβώς οι όροι της σύμβασης και της προσφοράς, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις 
4. Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως 
οργανωτική μονάδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος 
έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.  
7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 

Άρθρο 24 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στη 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση (αρ. 105§5 Ν.4412/2016), ή εάν δεν εκτελέσει 
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την υπηρεσία μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Και επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Άρθρο 25 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Η αξία των υπηρεσιών της παρούσης θα πληρώνεται  τμηματικά  στον προμηθευτή μετά το 
πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η υποβολή του τιμολογίου 
πληρωμής δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του κατά περίπτωση 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
2. Η πληρωμή  του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (ανά μήνα) , μόνο εφόσον ικανοποιείται η  
επίτευξη  της  μείωσης  της  παραγόμενης  λυματολάσπης  στο   επιθυμητό  ποσοστό τουλάχιστον 
80% και εφόσον διατηρούνται τα όρια εκροής του κάθε Βιολογικού Καθαρισμού, σύμφωνα με 
τους Περιβαλλοντικούς Όρους. Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο από την 
αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Η υπογραφή, κάθε φορά, του πρωτοκόλλου αποτελεί 
προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου. 
 3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
  

Άρθρο 26 
Κρατήσεις 

 
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ 
Φ.Π.Α. συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 
• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α 
• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου. 
• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 
 

 
Άρθρο 27 

Λοιπές εγγυήσεις 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.  
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2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 
 

Άρθρο 28 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.deyaalex.gr. 
2. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 61764 
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ρητά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 120/07-05-2018  (ΑΔΑ:782ΘΟΡΝΗ-ΒΟΩ) 
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 
 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

«  Υπηρεσία  εφαρμογής  μεθόδου  
βιοενίσχυσης  στις                           
Ε.Ε.Λ.   Αλεξανδρούπολης και 
ΦΕΡΩΝ»                                                          
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1.    ΓΕΝΙΚΑ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
                   
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου 
βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και ΦΕΡΩΝ» με τη χρήση μικροοργανισμών, 
 
Α. Το αντικείμενο των αιτουμένων υπηρεσιών είναι πρωτίστως η μείωση της τελικώς 
παραγόμενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αλεξανδρούπολης και 
ΦΕΡΩΝ, και δευτερευόντως άλλα λειτουργικά οφέλη, με τη μέθοδο της βιοεξυγίανσης - 
βιοενίσχυσης.  
 
Η μέθοδος της  βιοενίσχυσης με την χρήση μικροοργανισμών θα εφαρμοσθεί α) στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  Αλεξανδρούπολης στην  περιοχή Απαλού Δήμου  
Αλεξανδρούπολης και β) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  ΦΕΡΩΝ. 
Η περίοδος εφαρμογής - υλοποίησης - της μεθόδου έχει ορισθεί για χρονικό διάστημα 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τα παραπάνω με γνώμονα τον οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο 
τρόπο με ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσμές, θορύβους κλπ και με τήρηση όλων των 
περιβαλλοντικών όρων. 
Στην διάθεση και χρήση του αναδόχου είναι και οι ισχύουσες Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.) της Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων  Αλεξανδρούπολης και της 
Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων ΦΕΡΩΝ. 
2.     ΣΤΟΧΟΙ  
 
2.1    ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

3) Διατήρηση    των    ορίων    εκροής     σύμφωνα    με    τους Περιβαλλοντικούς    Όρους . 
4) Μείωση    της     παραγόμενης    τελικώς   αφυδατωμένης    ιλύος    κατά    τουλάχιστον    

80% . 
 
2.2    ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 
 

5) Βελτίωση της ποιότητας εκροής των μονάδων πέραν των προβλεπομένων    από τους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η   εξάλειψη   του   
φαινομένου   του αφρισμού  τόσο   στις   δεξαμενές   αερισμού   αλλά   κυρίως   στις  
δεξαμενές   τελικής  καθίζησης.  

1) Εξάλειψη τυχόν δυσάρεστων οσμών στα  διάφορα τμήματα επεξεργασίας   της κάθε 
εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου.  

2) Μείωση της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη αφυδάτωσης σε ποσοστό  τουλάχιστον  
80%. 

 
 
3.     ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   ΤΩΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
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Οι διαγωνιζόμενοι, θα   πρέπει   να   έχουν    εμπειρία    και   επιτυχή   εφαρμογή   της   ανωτέρω 
περιγραφόμενης   μεθόδου   για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, σε   δυο  τουλάχιστον   
εγκατάστασεις   επεξεργασίας   αστικών   λυμάτων   στην Ελλάδα ,   με    δυναμικότητα   
εγκατάστασης ανω των   40.000 ισοδύναμων κατοίκων  ή   τουλάχιστον  δυο εγκαταστάσεις  σε  
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής   Ένωσης,   σε πόλεις με δυναμικότητα εγκατάστασης άνω  των 
40.000 ισοδύναμων κατοίκων,   με αποδεδειγμένες επιδόσεις μείωσης παραγόμενης ιλύος 
τουλάχιστον 80% .  
 
        Η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των   επίσημων 
φορέων, (Δημοτικές Επιχειρήσεις, Κρατικές Επιχειρήσεις, ή Α.Ε. οι    οποίες έχουν επίσημα 
αναλάβει την λειτουργία των Ε.Ε.Λ.). Οι ξενόγλωσσες   βεβαιώσεις θα έχουν επίσημες 
μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα .   
 
4.     ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     ΚΑΙ   ΟΡΟΙ      
 
     Οι    διαγωνιζόμενοι   θα    υποβάλουν   τεχνική   προσφορά   στην   οποία   θα   
περιλαμβάνονται   κατ' ελάχιστο : 
 
1.  Βεβαιώσεις εμπειρίας όπως αναφέρεται παραπάνω. Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται :   
Ι.      Ο ισοδύναμος   πληθυσμός   σύμφωνα   με  τους   περιβαλλοντικούς   όρους 
ΙΙ.   Παραγωγή  αφυδατωμένης ιλύος κατά το διάστημα  εφαρμογής  της   προτεινόμενης    
μεθόδου σε kg DS, εναλλακτικά δε, η επιτυγχανόμενη μείωση της παραγόμενης   ιλύος θα 
αποδεικνύεται με ιστορικά στοιχεία αντίστοιχων περιόδων παραγωγής   ιλύος. Σε κάθε 
περίπτωση θα αναγράφεται το ποσοστό μείωσης της λάσπης. 
IIΙ. Η χρονική διάρκεια της εφαρμογής. 
2.    Δελτία Ασφαλείας και δείγμα των πιστοποιητικών των υλικών που θα    χρησιμοποιηθούν. Τα   
Δελτία   Ασφαλείας   (MSDS)    θα  πρέπει  να   έχουν   εκδοθεί   και   θα   υπογράφονται   από  
τον  παραγωγό.  Δεν  θα   είναι  ζωικής προέλευσης, δεν  θα  περιέχουν παθογόνους 
μικροοργανισμούς και θα έχουν   αποστειρωθεί  κατ’ ελάχιστο στους 121°C   για  τουλάχιστον 15  
λεπτά. 
3.      Βιογραφικό   και   αντίγραφο   πτυχίου   του   Υπεύθυνου Μηχανικού της  εφαρμογής   της  
μεθόδου  ειδικότητας Χημικού Μηχανικού.  
4.  Τεχνική   περιγραφή   του   τρόπου   εφαρμογής   της   μεθόδου  παραλειπομένων  μόνο  των 
κατοχυρωμένων   με  ευρεσιτεχνία   στοιχείων   και  πληροφοριών ,  με   ρητή  αναφορά   των  
στοιχείων κατοχύρωσης  .  
5.   Τεχνικό    φυλλάδιο   ή   έγγραφο   της   εταιρίας   παραγωγής    των   πρωτογενών  υλικών -  
τεχνολογίας  με    παρουσίαση    του    προϊόντος .  
6.   Δήλωση   για   τοξικούς   παράγοντες    κατά   είδος ,   συγκέντρωση   και   διάρκεια   που   
μπορεί  να επηρεάσουν   αρνητικά   την   βιωσιμότητα   των   παραγόντων   της   βιοενισχυσης  .    
7.  Δήλωση    της   Εταιρείας   παραγωγής   των   βιολογικών   υλικών , υπογεγραμμένη   από   τον   
νόμιμο εκπρόσωπο  αυτής   με   την   οποία    δεσμεύονται   για   την    διάθεσή  τους   για    τα   
επόμενα  πέντε  (  5 ) τουλάχιστον έτη.    
 
-   Κάθε    έντυπο   ή    άδεια    ξένης    Αρχής    ή    φορέα   θα   συνοδεύεται   από    επίσημη   
μετάφραση . 
 
-    Κάθε άλλο στοιχείο ή έντυπο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου είναι χρήσιμο για την 
αξιολόγηση της προσφοράς 
-   Η     πληρότητα   και   επάρκεια   της    τεχνικής   προσφοράς   που   κρίνεται   από   την   
αρμόδια επιτροπή   της   Δ.Ε.Υ.Α.  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης   είναι   προϋπόθεση   για   την   
αποδοχή  της οικονομικής   προσφοράς   του   διαγωνιζόμενου  . 
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     Ανάδοχος   θα   αναδειχθεί   αυτός   με   την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και   εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
   Ο   ανάδοχος   θα   αμείβεται  ανά μήνα  μόνο   εφόσον   ικανοποιούνται   και   οι κύριοι   
στόχοι  δηλαδή : 
1.Διατήρηση των ορίων εκροής σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
2.Μείωση  της παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης ιλύος κατά τουλάχιστον   80%. 
            
Η βεβαίωση επίτευξης του στόχου θα εκδίδεται ανά μήνα από αρμόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης της ΔΕΥΑΑ οπότε θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της μείωσης σε σχέση με 
αντίστοιχες περιόδους που δεν είχε εφαρμοστεί η βιοενίσχυση στην ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης και 
θα συγκρίνεται με τους κύριους στόχους.  
 Εφόσον δεν τηρούνται απαρέγκλιτα οι Περιβαλλοντικοί όροι της ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης 
θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου.  
O στόχος μείωσης της παραγόμενης ιλύος κατά τουλάχιστον 80% πρέπει να επιτευχθεί το 
αργότερο εντός του πρώτου μήνα εφαρμογής της μεθόδου. Σε περίπτωση μη επίτευξης του 
στόχου στο τέλος του πρώτου μήνα εφαρμογής θα κινηθούν οι διαδικασίες έκπτωσης του 
αναδόχου. Το αυτό θα ισχύει και για κάθε επόμενο διάστημα ελέγχου.  
Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να εξετάσει αποκλίσεις από τους στόχους αν 
αποδεδειγμένα στην είσοδο των εγκαταστάσεων υπάρχουν τοξικές ενώσεις που έχουν έντονα 
βλαπτική ισχύ για τους παράγοντες της βιοενισχυσης. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
προσδιορίσει τους παράγοντες αυτούς κατά είδος, συγκέντρωση και διάρκεια. Είναι αυτονόητο 
ότι οι παράγοντες αυτοί δεν μπορεί να είναι συνήθεις και μικρές αποκλίσεις από τους μέσους 
όρους των ειδών που συνήθως συναντώνται στα αστικά λύματα.  
 
ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 
 
      Ως αναφορά για τον υπολογισμό της συνήθως παραγόμενης ιλύος   λαμβάνεται η τιμή των 
0,4 κιλών ξηρών στερεών ανά κιλό εισερχόμενου στην   εγκατάσταση COD, υπολογιζόμενη ως το 
γινόμενο της αθροιστικής ημερήσιας  παροχής επί την μέση συγκέντρωση COD, όπως μετράται 
εργαστηριακά. Η τιμή αυτή (0,4) λαμβάνεται από στατιστικά στοιχεία των ετών 2011, 2012, 2013 
και  2014 όπου δεν εφαρμοζόταν η μέθοδος βιοενίσχυσης. Στην συνολική τιμή της    
παραγόμενης ιλύος θα προστεθεί και τυχόν ποσότητα των στερεών (σε ξηρά στερεά) που 
ευρίσκεται αποθηκευμένη και σε λειτουργία στην βιολογική βαθμίδα της εγκατάστασης 
(δεξαμενές αερισμού και δεξαμενές τελικής καθίζησης). Οι μετρήσεις της τυχόν παραγόμενης 
ιλύος σε βάρος ξηρών στερεών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βιοενίσχυσης (ποσοστό 
μικρότερο του 20%) θα υπολογίζονται από τη ζύγιση της παραγόμενης ιλύος στις μονάδες 
επεξεργασίας, ενώ η ξηρότητα και η θεωρητικά αναμενόμενη ποσότητα με βάση το εισερχόμενο 
οργανικό φορτίο θα   μετρούνται από το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.    
 
     Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2018 
                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                    Ο     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                              της     Τ.Υ.    της     Δ.Ε.Υ.Α                                                       
 
 ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                              ΜΠΙΖΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                                           
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

«  Υπηρεσία  εφαρμογής  μεθόδου  
βιοενίσχυσης  στις                           
Ε.Ε.Λ.   Αλεξανδρούπολης και 
ΦΕΡΩΝ»                              
  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
   1.     ΓΕΝΙΚΑ  
 
                  Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και ΦΕΡΩΝ» με τη χρήση μικροοργανισμών 
 
Ο    κύριος   στόχος   του   εθνικού   σχεδιασμού   (ΚΥΑ 50910/2727/2003)    ειδικά    για     την 
αφυδατωμένη    ιλύ    προερχόμενη   από   Εγκαταστάσεις    Επεξεργασίας    αστικών    Λυμάτων  
(ΕΕΛ),  είναι   η      επίτευξη    υψηλού     ποσοστού    αξιοποίησης   με    αντίστοιχη   μείωση   του   
ποσοστού τελικής διάθεσης. 
 
Προς    επίτευξη    της    μείωσης    του    ποσοστού    της    παραγόμενης   ιλύος   ( συχνά   
αναφερόμενης    και   ως    λυματολάσπη ) ,   τα    τελευταία    χρόνια    έχει   εφαρμογή   η    
μέθοδος    της βιοενίσχυσης   η   οποία    βασίζεται    στην    προσθήκη   και    καλλιέργεια     
συγκεκριμένων μικρο-οργανισμών     (  κυρίως   βακτηρίων  )    και   άλλων    στοιχείων    της   
βιολογικής    διαδικασίας  όπως τα  ένζυμα. 
Η εφαρμογή της μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή πλήρως σταθεροποιημένης ιλύος 
καθώς και την μείωση της ποσότητας η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό από 45% έως και 90%. 
Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εφαρμογή της μεθόδου 
βιοεξυγίανσης με την χρήση μικροοργανισμών για μείωση της παραγόμενης ιλύος του 
Βιολογικού καθαρισμού, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% . 
Η μέθοδος θα εφαρμοστεί ως διαδικασία και η επιτυχία της κρίνεται από την επίτευξη των 
αναμενόμενων στόχων, αφορά δηλαδή την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας.  
 
Γενική περιγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και διαδικασίας δίνεται ακολούθως: 
 
Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Η αρχική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Αλεξανδρούπολης σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 
61.500 κατοίκων.  
Με νέα εργολαβία που ολοκληρώθηκε το έτος 2009, υλοποιήθηκε η επέκταση της εγκατάστασης, 
ώστε αυτή να εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 74.500 κατοίκων. 
Σήμερα, η ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους μονάδες επεξεργασίας: 
ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

 Φρεάτιο εισόδου - αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης 

 Μονάδα εσχάρωσης 

 Μονάδα εξάμμωσης – απολίπανσης 

 Μετρητής παροχής εισόδου 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

 Φρεάτιο διανομής δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης 
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 Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 Μονάδα αερισμού (νιτροποίησης, οξείδωσης C) 

 Δεξαμενές τελικής καθίζησης 

 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απαγωγής περίσσειας ιλύος 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 Μονάδα χλωρίωσης 
ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 Δεξαμενή φόρτισης 

 Αγωγός διάθεσης 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ 

 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας προπάχυνσης ιλύος 

 Προπάχυνση ιλύος 

 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας χωνευτών 

 Αναερόβια χώνευση 

 Μεταπάχυνση 

 Μηχανική αφυδάτωση ιλύος 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Ηλεκτρικός υποσταθμός 

 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 
KTIΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου 

 Εργαστήριο - Χημείο 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού και πυρόσβεσης 

 Δίκτυο βιομηχανικού νερού, πλύσης, άρδευσης  

 Δίκτυο στραγγιδίων και αποχέτευσης ακαθάρτων 

 Δίκτυο ομβρίων 

 Εξωτερικός φωτισμός των εγκαταστάσεων 

 Δενδροφύτευση και περίφραξη 

 Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας 
 
Αναλυτικότερα: 
Τα λύματα μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου 
της εγκατάστασης όπου υπόκεινται σε εσχαρισμό, διερχόμενα από χειροκαθαριζόμενη εσχάρα με 
διάκενα 50mm. 
Από το φρεάτιο εισόδου καταλήγουν με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης όπου 
είναι εγκατεστημένες έξι (6) υποβρύχιες αντλίες οι οποίες τα ανυψώνουν στην μονάδα 
εσχάρωσης. 
Στην εγκατάσταση υπάρχει μονάδα υποδοχής και προ-επεξεργασίας βοθρολυμάτων η οποία 
αποτελείται από κανάλι εκκένωσης, μονάδα εσχάρωσης με μια χειροκαθαριζόμενη και μια 
αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα και δεξαμενή συλλογής. Τα προ-επεξεργασμένα βοθρολύματα 
οδηγούνται στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. 
Τα λύματα από το φρεάτιο εισόδου διοχετεύονται στην μονάδα εσχάρωσης, η οποία αποτελείται 
από τρία κανάλια στα οποία είναι εγκατεστημένες δύο μηχανικές αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες, 
πλάτους 0.75m, όπου κατακρατούνται όλα τα μεγαλύτερα των 15mm στερεά και μια απλή 
χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, πλάτους επίσης 0.75m με διάκενα 25mm. Ανάντη και κατάντη των 
εσχαρών υπάρχουν αφαιρετά θυροφράγματα απομόνωσης. Τα εσχαρίσματα από τις εσχάρες 
συλλέγονται από κατάλληλη μεταφορική ταινία εσχαρισμάτων και οδηγούνται σε κάδους 
απόρριψης που βρίσκονται παράπλευρα της μονάδας και στο επίπεδο του εδάφους. 
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Από τη μονάδα εσχάρωσης τα λύματα οδηγούνται  σε  δύο αεριζόμενες δεξαμενές ελαιο-
αμμοδιαχωρισμού. Στην εξάμμωση είναι εγκατεστημένες παλινδρομικές γέφυρες, εξοπλισμένες 
με ξέστρα επιφανείας για τη συλλογή των λιπών και αναρτημένες αεραντλίες για τη συλλογή της 
άμμου. Η άμμος μέσω των αεραντλιών απομακρύνεται προς κανάλια  συλλογής και από εκεί στη 
διάταξη διαχωρισμού  και πλύσης της άμμου. Τα λίπη συγκεντρώνονται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο φρεάτιο, απ΄ όπου απομακρύνονται με βυτιοφόρο προς απόρριψη. Τα 
στραγγίδια από τον διαχωριστή άμμου και τα υγρά εξυδάτωσης από το φρεάτιο συλλογής λιπών, 
καταλήγουν στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. Μετά την εξάμμωση τα λύματα 
οδηγούνται σε διάταξη μέτρησης της παροχής η οποία αποτελείται από υπερχειλιστή και 
μετρητή στάθμης υπερήχων. 
Στην συνέχεια οδηγούνται στο φρεάτιο διανομής όπου η παροχή ισοκατανέμεται στις τρείς 
γραμμές επεξεργασίας. Από το φρεάτιο διανομής εκκινεί και ο αγωγός παράκαμψης ο οποίος τα 
οδηγεί στο φρεάτιο εξόδου της χλωρίωσης. 
Από το φρεάτιο διανομής οδηγούνται στις τρείς δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης οι οποίες 
φέρουν σάρωθρο πυθμένα και επιφανείας για την συλλογή της λάσπης και των επιπλεόντων 
αντίστοιχα. Στην συνέχεια υπερχειλίζουν περιμετρικά της κάθε δεξαμενής και απομακρύνονται 
προς βιολογική επεξεργασία. 
Από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης τα λύματα οδηγούνται με βαρύτητα στο φρεάτιο 
εισόδου του αερισμού όπου καταλήγει και η ανακυκλοφορούσα ιλύς. Από το φρεάτιο εισόδου 
μαζί με την ανακυκλοφορούσα λάσπη ισομοιράζονται (με βάση την γεωμετρική συμμετρία) σε 
τέσσερεις ( 4 ) γραμμές αερισμού, ενώ στο φρεάτιο υπάρχει και η δυνατότητα παράκαμψης προς 
τον αγωγό παράκαμψης μέσω ηλεκτροκίνητου θυροφράγματος. 
Η νιτροποίηση και η οξείδωση του οργανικού φορτίου των λυμάτων γίνεται σε δύο δεξαμενές 
αερισμού όπου ο αερισμός γίνεται μέσω συστήματος διάχυσης χαμηλής πίεσης (inka) το οποίο 
τροφοδοτείται από δύο ανεμιστήρες (ένας για κάθε γραμμή) οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο 
κτίριο ανεμιστήρων , καθώς  και  σε  δύο  ( 2 ) δεξαμενές  όπου  ο  αερισμός  γίνεται  μέσω  
συστήματος  διάχυσης  λεπτής  φυσαλίδας   στον  πυθμένα  της  δεξαμενής . 
Το ανάμικτο υγρό από τις τέσσερις γραμμές αερισμού υπερχειλίζει σε κοινό κανάλι εξόδου και 
στην συνέχεια ισομοιράζεται (με βάση την γεωμετρική συμμετρία των μονάδων) σε τρείς 
δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης , οι οποίες φέρουν σάρωθρο πυθμένα και επιφανείας για 
την συλλογή της λάσπης και των επιπλεόντων αντίστοιχα. Τα λύματα στην συνέχεια 
υπερχειλίζουν περιμετρικά της κάθε δεξαμενής και απομακρύνονται προς απολύμανση. 
Η απολύμανση των λυμάτων γίνεται με χρήση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου σε 
μαιανδρικής μορφής δεξαμενή. Στην συνέχεια, τα επεξεργασμένα λύματα εξέρχονται μέσω 
υπερχειλιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένη διάταξη μέτρησης της παροχής με αισθητήριο 
στάθμης υπερήχων, στο φρεάτιο φόρτισης, απ’ όπου εκκινεί ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης 
ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστική δικλείδα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ηθελημένης 
παράκαμψης ή υπερχείλισης σε παράπλευρο φρεάτιο και αγωγό παράκαμψης (υπερχείλισης). 
Η καθιζάνουσα ιλύς από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης οδηγείται στο αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας – απαγωγής περίσσειας ενεργού ιλύος, απ’ όπου ανακυκλοφορεί στο φρεάτιο 
εισόδου του αερισμού μέσω τριών κοχλιωτών αντλιών (Αρχιμήδη) εκ των οποίων η μία εφεδρική. 
Η περίσσεια ιλύς μέσω δύο υποβρύχιων αντλιών εκ των οποίων η μία εφεδρική, οδηγείται στο 
φρεάτιο διανομής και απομακρύνεται στην συνέχεια μαζί με την πρωτοβάθμια ιλύ από τις 
δεξαμενές πρωτοβάθμιας ιλύος. 
Η μικτή (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ιλύς η οποία καθιζάνει στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας 
καθίζησης οδηγείται στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας παχυντών μέσω τριών  αντλιών θετικής 
εκτόπισης. 
Από το αντλιοστάσιο τροφοδοτούνται δύο κυκλικές δεξαμενές προπάχυνσης εξοπλισμένες  με 
ξέστρο – αναδευτήρα , όπου η μικτή ιλύς συμπυκνώνεται, ενώ τα υγρά που υπερχειλίζουν 
περιμετρικά οδηγούνται μέσω του δικτύου στραγγιδίων πίσω στο αντλιοστάσιο αρχικής 
ανύψωσης.  Πριν την είσοδο της μικτής ιλύος στις δεξαμενές προπάχυνσης, αυτή διέρχεται από 

18PROC003382782 2018-07-06



εγκατεστημένο κόσκινο μέσω του οποίου απομακρύνονται μακρόινα και άλλα σωματίδια των 
οποίων η παρουσία είναι ανεπιθύμητη στην διεργασία της αναερόβιας χώνευσης που 
ακολουθεί. 
Η παχυνμένη ιλύς από τον πυθμένα των δεξαμενών προπάχυνσης οδηγείται στο αντλιοστάσιο 
παχυνμένης ιλύος - τροφοδοσίας χωνευτών, όπου με την βοήθεια τριών αντλιών (η μία 
εφεδριική) οδηγείται στις δύο δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης. 
Η σταθεροποίηση της ιλύος λαμβάνει χώρα στην μονάδα αναερόβιας χώνευσης, η οποία 
αποτελείται από δύο χωνευτές οι οποίοι λειτουργούν στην μεσόφιλη θερμοκρασιακή περιοχή 
(33-35ο C). Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με το σύστημα θέρμανσης των χωνευτών (καυστήρας 
πετρελαίου – βιοαερίου, λέβητας, κυκλοφορητές και κύκλωμα θερμού νερού, αντλίες 
ανακυκλοφορίας ιλύος και εναλλάκτες θερμότητας) καθώς και το κύκλωμα του βιοαερίου 
(αεροφυλάκιο, πυρσός καύσης). Ο εξοπλισμός της μονάδας στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο 
εξυπηρέτησης χωνευτών. 
Η χωνεμένη ιλύς οδηγείται με βαρύτητα σε κυκλική δεξαμενή μεταπάχυνσης εξοπλισμένη με 
ξέστρο-αναδευτήρα, όπου η χωνεμένη ιλύς συμπυκνώνεται, ενώ τα υγρά που υπερχειλίζουν 
περιμετρικά οδηγούνται μέσω του δικτύου στραγγιδίων πίσω στο αντλιοστάσιο αρχικής 
ανύψωσης. 
Η μεταπαχυνμένη ιλύς αντλείται στην μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης όπου αφυδατώνεται με 
την βοήθεια φυγοκεντρικού  διαχωριστή  αφυδατωμένης  ιλύος  και με την υποβοήθηση 
κροκιδωτικού (πολυηλεκτρολύτη). Η αφυδατωμένη ιλύς, με την βοήθεια μεταφορικού κοχλία 
μεταφέρεται στα οχήματα αποκομιδής. 
Εντός των εγκαταστάσεων υπάρχει το διώροφο Κτίριο Διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει όλους 
τους απαραίτητους χώρους για την διοίκηση και λειτουργία του έργου (γραφεία, αίθουσα 
συσκέψεων, control room, εργαστήριο, χώρους υγιεινής, εργαστήριο αναλύσεων, κλπ.). 
Την εγκατάσταση ολοκληρώνουν τα βοηθητικά έργα τα οποία συνοπτικά είναι: 

 Κτίριο εξυπηρέτησης χωνευτών – αφυδάτωσης – συνεργείου 
 Φυλάκιο εισόδου 
 Κτίριο υποσταθμού (με τον εξοπλισμό μέσης και χαμηλής τάσης, τον μετασχηματιστή και 

το Η/Ζ) 
 Βοηθητικά δίκτυα (ύδρευσης, ομβρίων, στραγγιδίων, φωτισμού, οδοποιίας, κλπ.) 

 
Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ 
 
Γενικά στοιχεία έργου  
Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών κατασκευάστηκαν σε οικόπεδο έκτασης 38 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Κάμπος» σε απόσταση 510 m από την επέκταση του 
σχεδίου πόλης και 120 m ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής. Η εγκατάσταση σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 7.200 κατοίκων (Α΄ΦΑΣΗ) με 
δυνατότητα επέκτασης για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 10.500 κατοίκων (Β΄ΦΑΣΗ)  
 
Οι παροχές και τα φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί  
 

Παράμετρος 
Μονάδες 
μέτρησης 

Α’ ΦΑΣΗ 
(20ετία) 

Β’ ΦΑΣΗ 
(40ετία) 

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 7.000 10.500 

Ειδική παροχή ακαθάρτων l/κατ.d 120 160 

Παροχές  

Μέση ημερήσια παροχή 
m3/day 840 1.680 

m3/h 35 70 

Μέγιστη ημερήσια παροχή 
m3/day 1.260 2.520 

m3/h 53 105 
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Συντελεστής Αιχμής - 2,15 1,96 

Παροχή αιχμής 
m3/h 113,12 206,11 

l/sec 31,42 57,25 

Ρυπαντικά φορτία 

Kg BOD / day kg/day 420 630 

Kg SS / day kg/day 490 735 

Kg TN / day kg/day 91 136,5 

Kg P / day kg/day 24,5 36,75 

 
Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (A.Π 887/5.7.1999  του τμήματος 
Περιβάλλοντος της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΑΜΑΘ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 199/21/1/2008, 
1094/4-3-2009, 383/17-02-2014 αποφάσεις του τμήματος ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ της 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ ΑΜΑΘ), τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να ικανοποιούν 
τα παρακάτω όρια: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

BOD5  (mg/l)  20 

COD   (mg/l)  90 

Αιωρούμενα στερεά SS  (mg/l)  20 

Ολικό άζωτο (Ν)  (mg/l)  10 

Αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4
+)  (mg/l)  2 

Φώσφορος (Ρ)  (mg/l)  2 

Υπολειμματικό χλώριο (Cl-)  (mg/l) 0.1-0.3 

Διαλυμένο οξυγόνο  (mg/l) > 2 

Λίπη-Έλαια 0 

Επιπλέοντα στερεά 0 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2h σε κώνο Imhoff < 0.3 

Το 95% των λαμβανομένων δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων. 
 
Ως αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων χαρακτηρίζεται το «Τσάϊ Ρέμα», που ενώνεται 
κατάντη και σε απόσταση 1200 m με τον δυτικό βραχίονα του ποταμού Έβρου. 
Μέθοδος επεξεργασίας – Γενική περιγραφή 
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Η μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα της Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended 
Aeration) με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, βιολογική απομάκρυνση αζώτου και 
συνδυασμό βιολογικής και χημικής απομάκρυνσης του φωσφόρου. Η απολύμανση του συνόλου των 
επεξεργασμένων γίνεται με χλωρίωση - αποχλωρίωση. 
Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει: 
 
Α. ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 Φρεάτιο άφιξης. 
 Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. 
 Μονάδα Εσχάρωσης. 
 Μονάδα εξάμμωσης – απολίπανσης  
 Αναερόβια δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης τριών διαμερισμάτων, όπου το πρώτο 

διαμέρισμα παίζει και τον ρόλο του επιλογέα μικροοργανισμών. 
 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας η οποία περιλαμβάνει δύο γραμμές και πρόβλεψη για την 

μελλοντική εγκατάσταση 3ης όμοιας γραμμής: 
o Φρεάτιο μερισμού Ι της παροχής σε δύο παράλληλες γραμμές με πρόβλεψη και 

αναμονές για την τροφοδότηση της μελλοντικής 3ης γραμμής 
o Δύο δεξαμενές απονιτροποίησης  
o Δύο δεξαμενές αερισμού – νιτροποίησης με σύστημα αερισμού με υποβρύχια 

διάχυση. 
o Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού για κάθε μία από τις δύο γραμμές 

επεξεργασίας 
o Φρεάτιο μερισμού ΙΙ προς τις δύο δεξαμενές τελικής καθίζησης με πρόβλεψη και 

αναμονές για την τροφοδότηση της μελλοντικής 3ης γραμμής 
o Δύο δεξαμενές τελικής καθίζησης 
o Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ενεργού ιλύος 
o Μονάδα αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών για την χημική απομάκρυνση του 

φωσφόρου. 
o Κτίριο φυσητήρων στο οποίο στεγάζονται οι φυσητήρες εξάμμωσης και βιολογικής 

βαθμίδας (με χώρο για τους φυσητήρες της Β’ φάσης) 
 

 Μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση) η οποία περιλαμβάνει: 
o Κανάλι μέτρησης της παροχής 
o Δεξαμενή χλωρίωσης 
o Δεξαμενή αποχλωρίωσης 
o Διατάξεις παρασκευής και δοσομέτρησης διαλυμάτων χλωρίωσης και αποχλωρίωσης  

 Μονάδα μεταερισμού με αερισμό με διάχυση 
 Φρεάτιο δειγματοληψίας κα εξόδου 
 Έργο διάθεσης που περιλαμβάνει τον αγωγό διάθεσης και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα. 

 
Β. ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 
Η παραγόμενη στην βιολογική βαθμίδα ιλύς απομακρύνεται από το αντλιοστάσιο περίσσειας προς 
την γραμμή επεξεργασίας ιλύος η οποία περιλαμβάνει: 
 

 Αεριζόμενη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος 
 Μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος η οποία περιλαμβάνει: 

o Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας 
o Διάταξη μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης σε τράπεζα πάχυνσης και 

ταινιοφιλτρόπρεσσα 
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o Διάταξη απομάκρυνσης αφυδατωμένης ιλύος με κοχλία απομάκρυνσης σε σε 
φορτηγό αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενη καρότσα 

o Διάταξη προετοιμασίας και δοσομέτρησης κροκιδωτικού (πολυηλεκτρολύτη) 
o Διάταξη έκπλυσης ταινιών  

 
Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης έχουν κατασκευαστεί τα παρακάτω κτίρια: 
 

 Οικίσκος φρεατίου εισόδου – αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης 
 Κτίριο Προεπεξεργασίας για την στέγαση της εσχάρωσης και της εξάμμωσης – απολίπανσης 
 Κτίριο χλωρίωσης – αποχλωρίωσης – βιομηχανικού νερού - μεταερισμού 
 Κτίριο αφυδάτωσης για την στέγαση του εξοπλισμού πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος 
 Κτίριο ενέργειας για την στέγαση του υποσταθμού, του πίνακα μέσης και χαμηλής τάσης 

καθώς και του Η/Ζ. 
 Κτίριο διοίκησης για την στέγαση του διοικητικού προσωπικού και λειτουργιών (γραφεία, 

εργαστήριο, control room, κ.λπ.) 
 
Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων έχουν κατασκευαστεί τα παρακάτω βοηθητικά έργα: 
 

 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (χωματουργικά, δενδροφύτευση, περίφραξη, 
αντιπλημμυρικά, κ.λπ.) 

 Δίκτυο Οδοποιίας 
 Δίκτυα λυμάτων, ιλύος, χημικών και αέρα 
 Δίκτυο ακαθάρτων - στραγγιδίων 
 Δίκτυο ύδρευσης 
 Δίκτυο βιομηχανικού νερού – άρδευσης – πυρόσβεσης 
 Δίκτυο ομβρίων 
 Ηλεκτρολογικό δίκτυο 
 Σύστημα αυτοματισμού – τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού 

 
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Η προσαγωγή των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού που 
απολήγει στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης στο οποίο υπάρχει πιεζοθραυστική διάταξη, 
αεριζόμενο φρεάτιο άφιξης και χονδροεσχάρωση. 
 
Από το φρεάτιο άφιξης τα λύματα εισέρχονται στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης το οποίο 
κατασκευάστηκε σαν έργα Π/Μ για τις ανάγκες της Β’ φάσης και στο οποίο εγκαταστάθηκαν 
τέσσερις αντλίες, εκ των οποίων οι δύο εφεδρικές, με πλήρη πρόβλεψη (pedestal, αγωγοί, κ.λπ.) για 
την άμεση εγκατάσταση δύο επιπλέον αντλιών για την Β’ φάση. 
 
Από το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, τα λύματα οδηγούνται με ανεξάρτητους αγωγούς στην 
μονάδα εσχάρωσης η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους διαύλους εσχάρωσης στους 
οποίους εγκαταστάθηκαν μια αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα με διάκενα 6 mm και μία απλή 
χειροκαθαριζόμενη εσχάρα με διάκενα 20mm. Σε περίπτωση έμφραξης ή ηθελημένης παράκαμψης 
της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας, τα λύματα υπερχειλίζουν αυτόματα στο κανάλι της εσχάρας 
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παράκαμψης. Τα εσχαρίσματα και από τις δύο εσχάρες, συλλέγονται από κοχλία-συμπιεστή 
εσχαρισμάτων, που οδηγεί τα εσχαρίσματα απ’ ευθείας σε κάδους.  
 
Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται σε κανάλι μέτρησης παροχής και στην συνέχεια στην μονάδα 
εξάμμωσης - λιποσυλλογής που αποτελείται από δίδυμη αεριζόμενη δεξαμενή ελικοειδούς ροής, 
όπου διαχωρίζονται οι κόκκοι της άμμου από τα λύματα, ενώ σε πλευρικό χώρο συλλέγονται τα 
επιπλέοντα και τα λίπη. Οι δεξαμενές εξάμμωσης / απολίπανσης εξοπλίζονται με παλινδρομική 
γέφυρα, η  οποία φέρει αεραντλία απομάκρυνσης της άμμου και ξέστρο επιφάνειας που σαρώνει τα  
επιπλέοντα  λίπη  και  έλαια  που συλλέγονται στον χώρο επίπλευσης κάθε δεξαμενής.  Η άμμος 
οδηγείται σε παράπλευρο της κάθε δεξαμενής κανάλι και στην συνέχεια προς τη διάταξη 
διαχωρισμού της άμμου. Για τον αερισμό της μονάδας εγκαταστάθηκαν τρεις φυσητήρες, ένας για 
κάθε εξαμμωτή και ένας εφεδρικός και διαχυτές μεσαίας φυσαλίδας. Από το φρεάτιο εξόδου της 
μονάδας εκκινεί και ο γενικός αγωγός παράκαμψης στην είσοδο του οποίου εγκαταστάθηκε 
ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα. 
Οι μονάδες φρεατίου άφιξης και αντλιοστασίου είναι εγκατεστημένες σε ανεξάρτητο οικίσκο με 
ανεξάρτητο σύστημα απόσμησης. 
Επίσης, οι μονάδες εσχάρωσης και εξάμμωσης-απολίπανσης είναι στεγασμένες και βρίσκονται εντός 
του κτιρίου προεπεξεργασίας το οποίο καλύπτεται πλήρως από σύστημα απόσμησης. 
 
Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται στην αναερόβια δεξαμενή αποφωσφόρωσης στην οποία 
συντελείται η βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου. Η δεξαμενή αποτελείται από 3 εν σειρά 
αναδευόμενα διαμερίσματα, εκ των οποίων το πρώτο διαμέρισμα λειτουργεί σαν βιοεπιλογέας 
μικροοργανισμών (selector). Στην δεξαμενή οδηγείται και η ανακυκλοφορούσα ενεργός ιλύς.  
 
Στην συνέχεια το ανάμικτο υγρό (λύματα-ενεργός ιλύς) οδηγείται στο φρεάτιο μερισμού Ι όπου η 
παροχή ισοκατανέμεται στις δύο και μελλοντικά τρεις γραμμές βιολογικής επεξεργασίας.  
 
Στην συνέχεια το ανάμικτο υγρό εισέρχεται στην βιολογική βαθμίδα. Κατασκευάστηκαν δύο 
παράλληλες γραμμές επεξεργασίας, όπου η κάθε μία αποτελείται : 

 Μία αναδευόμενη, ανοξική δεξαμενή προ-απονιτροποίησης 
 Μία δεξαμενή αερισμού (νιτροποίησης) 
 Ένα αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού . 

 
Το απαιτούμενο οξυγόνο παρέχεται μέσω συστήματος διάχυσης το οποίο αποτελείται από τρεις 
φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός) και σύστημα διάχυσης με διαχυτές λεπτής φυσσαλίδας ελαστικής 
μεμβράνης. Η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα ρυθμίζεται αυτόματα μέσω ρυθμιστή συχνότητας 
(inverter) και της μετρήσεις του διαλυμένου οξυγόνου εντός των δεξαμενών.   
 
Στο τέλος κάθε δεξαμενής αερισμού εγκαταστάθηκε το αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού. 
 
Οι φυσητήρες εγκαταστάθηκαν σε ανεξάρτητο κτίριο φυσητήρων, όπου προβλέφθηκε χώρος για την 
μελλοντική εγκατάσταση δύο ακόμα όμοιων φυσητήρων. Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται και οι 
φυσητήρες αερισμού εξάμμωσης. 
 
Από το φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών αερισμού το ανάμικτο υγρό οδηγείται στο φρεάτιο 
μερισμού ΙΙ, όπου ισοκατανέμεται στις δεξαμενές τελικής καθίζησης.  
 
Κατασκευάστηκαν δύο (2) κυκλικές δεξαμενές καθίζησης, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με ξέστρα 
επιφανείας, για την απομάκρυνση των επιπλεόντων και πυθμένα για την απομάκρυνση της ιλύος. Τα 
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επιπλέοντα μέσω αυτόματου συστήματος απομάκρυνσης οδηγούνται σε φρεάτιο. Στην Β’ φάση θα 
κατασκευαστεί μία επιπλέον όμοια δεξαμενή. 
 
Από τις δεξαμενές καθίζησης, τα διαυγασμένα λύματα οδηγούνται σε δεύτερο κανάλι μέτρησης της 
παροχής, σε δίαυλο τύπου Venturi, στο οποίο έχει εγκατασταθεί σύστημα μέτρησης της παροχής 
τύπου υπερήχων (ultrasonic). 
 
Από το κανάλι μέτρησης τα λύματα εισέρχονται με βαρύτητα στην δεξαμενή χλωρίωσης όπου 
απολυμαίνονται με την βοήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, ερχόμενα σε επαφή με αυτό 
για ικανό χρόνο. Στο τέλος της δεξαμενής τα λύματα οδηγούνται στο αναδευόμενο φρεάτιο 
αποχλωρίωσης, όπου με προσθήκη κατάλληλου μέσου επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του 
περιεχομένου υπολειμματικού χλωρίου. 
 
Τα λύματα μετά τη μονάδα απολύμανσης οδηγούνται στην δεξαμενή μεταερισμού, όπου με την 
βοήθεια συστήματος παροχής αέρα που αποτελείται από φυσητήρες και διαχυτές λεπτής 
φυσαλίδας αερίζονται για τον εμπλουτισμό τους σε οξυγόνο.  
 
Η αποθήκευση και δοσομέτρηση του χλωρίου (υπό μορφή δ-ματος ΝaOCl) αλλά και η αποθήκευση, 
παρασκευή και δοσομέτρηση του διαλύματος NaHSO3 που χρησιμοποιείται για την αποχλωρίωση 
γίνονται σε οικίσκο χλωρίωσης - αποχλωρίωσης – μεταερισμού και βιομηχανικού νερού, όπου σε 
ανεξάρτητους χώρους στεγάζονται επίσης και οι φυσητήρες μεταερισμού καθώς και το πιεστικό 
συγκρότημα βιομηχανικού νερού. 
 
Για την απαιτούμενη ανακυκλοφορία και την εξαγωγή της περίσσειας ιλύος του συστήματος 
κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα κοινό αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας 
λάσπης. Από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης η ιλύς μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο μέσω 
ειδικών διατάξεων για την εξασφάλισης απομάκρυνσης ίσης ποσότητας ιλύος από κάθε δεξαμενή. Το 
αντλιοστάσιο αποτελείται από δύο θαλάμους (για την Α’ φάση) στον καθένα εκ των οποίων 
εγκαταστάθηκαν  δύο αντλητικά συγκροτήματα υποβρύχιου τύπου για την ανακυκλοφορία ιλύος – 
εκ των οποίων το ένα εφεδρικό - (σύνολο 4 αντλίες για την Α’ φάση) και εγκαταστάθηκαν  δύο 
αντλητικά συγκροτήματα υποβρύχιου τύπου για την απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος – εκ των 
οποίων το ένα εφεδρικό (σύνολο 4 αντλίες για την Α’ φάση). 
 
Η περίσσεια ιλύς μέσω του αντίστοιχου αντλιοστασίου οδηγείται σε αεριζόμενη δεξαμενή 
προσωρινής αποθήκευσης ιλύος  και από εκεί στην μονάδα μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης. Στη 
μονάδα έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα πάχυνσης – αφυδάτωσης το οποίο αποτελείται από τράπεζα 
πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσα.  Όλη η μονάδα μετά του βοηθητικού της εξοπλισμού στεγάζεται 
σε κλειστό κτίριο και καλύπτει από τώρα την Β’ φάση σχεδιασμού. Η αφυδατωμένη ιλύς από την 
έξοδο της ταινιοφιλτρόπρεσσας οδηγείται σε κοχλία για την απόρριψή της σε φορτηγό. Ο χώρος 
απόρριψης της αφυδατωμένης λάσπης βρίσκεται εσωτερικά του κτιρίου αφυδάτωσης. Για να είναι 
ευχερής η πρόσβαση για την φόρτωση της ιλύος υπάρχει στο δίκτυο οδοποιίας ιδιαίτερος χώρος 
ελιγμών και στάθμευσης για τα οχήματα. Το κτίριο μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης καλύπτεται 
από ανεξάρτητο σύστημα απόσμησης.  
Σε κατάλληλη εποπτική θέση του γηπέδου της ΕΕΛ κατασκευάστηκε το Κτίριο Διοίκησης, εντός του 
οποίου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης, το Εργαστήριο - Χημείο, τα γραφεία και οι 
διάφοροι χώροι των εργαζομένων στην ΕΕΛ. 
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Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας θα καλύψει τις ανάκες της Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και της Ε.Ε.Λ. 
ΦΕΡΩΝ της ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η τιμή προσφοράς ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για 
όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης  των εικοσιτεσσάρων ( 24 ) ημερολογιακών μηνών. 
 
Ο  ανάδοχος έχει  υποχρέωση με δική του ευθύνη να ενημερωθεί για τις συνθήκες  που επικρατούν   
στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΦΕΡΩΝ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα της γραμμής επεξεργασίας ιλύος, όπως αυτές περιγράφονται στην 
Τεχνική  περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει   με    
κάθε   λεπτομέρεια   τα   τεύχη   δημοπράτησης, ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα, αναλαμβάνοντας 
όλες   τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν απαλλάσσεται από  την  ευθύνη  που  
έχει   για   την πλήρη συμμόρφωσή του, προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, εάν παρέλειψε να 
ενημερωθεί με  κάθε λεπτομέρεια. 
   
Η εφαρμογή της μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή πλήρως σταθεροποιημένης ιλύος 
καθώς και την μείωση της ποσότητας η οποία κυμαίνεται   σε ποσοστό τουλάχιστο 80%.     
 
Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εφαρμογή της   μεθόδου 
βιοενίσχυσης με την χρήση μικροοργανισμών για μείωση της παραγόμενης ιλύος της ΕΕΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και της ΕΕΛ ΦΕΡΩΝ, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% .  
 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  
 
Α. Η  μέθοδος της βιοενίσχυσης (Bio-augmentation method) που προτείνεται βρίσκει  εφαρμογή σε   
εγκαταστάσεις   επεξεργασίας   αστικών   λυμάτων   που   εφαρμόζουν  το   σύστημα   της   ενεργού 
ιλύος   (κλασσικό,  παρατεταμένος   αερισμός   κλπ ).  
 
        Η μέθοδος βασίζεται στην ελεγχόμενη προσθήκη και καλλιέργεια επιλεγμένων 
μικροοργανισμών (κυρίως βακτηρίων) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες   ιδιότητες και 
επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες ανάλογα με τις συνθήκες που   επικρατούν στο περιβάλλον 
εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.   
 
        Η επιλογή των μικροοργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν γίνεται με βάση την ικανότητά τους 
να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως π.χ. ο σχηματισμός   φλόκων με τη διάσπαση των 
ενώσεων που περιέχονται στα λύματα.   
 
Ο μεταβολισμός των μικροοργανισμών είναι τέτοιος ώστε δεν δημιουργούνται   οσμές, υποπροϊόντα 
ή άλλες παρενέργειες στην λειτουργία της εγκατάστασης. Η   δοσολογία τους καθώς και το σημείο 
εφαρμογής εξαρτώνται από τη μέθοδο που   προτείνεται. 
 
Ο συνεχής έλεγχος του συστήματος, σε συνδυασμό με τις μικροβιακές αναλύσεις που  
πραγματοποιούνται   παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποικιλομορφία των μικροοργανισμών με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την 
επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 
      Η εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης, με τη χρήση μικροοργανισμών, στις   ΕΕΛ του δήμου 
Αλεξανδρούπολης θα βελτιστοποιήσει την λειτουργία τους   αυξάνοντας συγχρόνως και την απόδοση 
της όλης εγκατάστασης. 
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                Ο  προϋπολογισμός της υπηρεσίας ( Κ.Α. 61.03.0003 και 54.00.2990) ανέρχεται στο ποσό 
των  396.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
 
3. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Ο ανάδοχος μετά  την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών να αρχίσει την εφαρμογή των μικροοργανισμών. 
Το προσωπικό λειτουργίας της ΕΕΛ  Αλεξανδρούπολης και της ΕΕΛ ΦΕΡΩΝ   είναι υποχρεωμένο να 
συνεργάζεται με τον ανάδοχο για την σωστή εφαρμογή της μεθόδου. 
 Στην τιμή της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται εκτός της προμήθειας και 
εφαρμογής των μικροοργανισμών, μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες αποζημιώσεις για εργασίες κατά 
τις νυκτερινές ώρες και αργίες, ασφαλίσεις ΙΚΑ και λοιπών ταμείων, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης 
κλπ του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολείται  από την πλευρά του 
αναδόχου για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου, περιλαμβάνονται στο οικονομικό τίμημα 
της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου. 
 Ο επιτυχής διαγωνιζόμενος που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει με δική 
του ευθύνη τη μέθοδο της βιοενίσχυσης προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω αντικείμενο. Στις 
υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται: η προμήθεια των απαραίτητων υλικών, οι πλήρεις και 
αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των υλικών, παροχή κατάλληλων οδηγιών λειτουργικών ρυθμίσεων 
του υφιστάμενου εξοπλισμού, η πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή πεδίου 
αναλύσεων και μετρήσεων με δική του ευθύνη και δαπάνη, η διαρκής ανάλυση και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.   
 
 Για την εφαρμογή της μεθόδου θα οριστεί ομάδα έργου με επικεφαλής υπεύθυνο  
διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρμογή 
της μεθόδου όσο και για την παροχή των οδηγιών για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ώστε 
να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο υπεύθυνος μηχανικός θα ευρίσκεται επί τόπου 
του έργου προκειμένου να βεβαιώσει την σωστή εφαρμογή της μεθόδου.  Ισχυρισμός ότι οι οδηγίες 
του δεν εφαρμόστηκαν επαρκώς δεν θα γίνει αποδεκτός σε περίπτωση μη επιτυχίας της μεθόδου.  
 
 Η εφαρμογή της μεθόδου δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση 
πρόσθετου εξοπλισμού ή δεξαμενών εκτός (πιθανόν) κάποιων δοσομετρικών αντλιών και μικρών 
δεξαμενών αποθήκευσης των υλικών.  Τέτοιες δοσομετρικές αντλίες και δεξαμενές αποθήκευσης θα 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του αναδόχου. 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τις τυχόν ζημιές που θα προσκληθούν από 
υπαιτιότητα του.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί Όροι και με κανένα 
τρόπο να μην επηρεάζεται αρνητικά η τήρηση τους. 
 
 Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να είναι ασφαλή για 
τον άνθρωπο και να συνοδεύονται από Δελτία Ασφαλείας (MSDS) που θα έχουν εκδοθεί και θα 
υπογράφονται από τον διαγωνιζόμενο.  Δεν θα είναι  ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν 
παθογόνους μικροοργανισμούς και θα έχουν αποστειρωθεί κατ’  ελάχιστο στους 121°C για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.  Αυτό θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο για κάθε παρτίδα που θα 
χρησιμοποιείται.  Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι του Νόμου για την 
εγκυρότητα των δελτίων ασφαλείας που εκδίδει και για ασφάλεια των υλικών για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.   
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 Τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία θα περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση της προσφοράς.   
 
 Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ 
ελάχιστο: 
 

1. Βιογραφικό και αντίγραφο πτυχίου του Υπεύθυνου Χημικού Μηχανικού εφαρμογής 
της μεθόδου. 

2. Τεχνική περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της μεθόδου παραλειπομένων μόνο των 
κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία στοιχείων και πληροφοριών με ρητή αναφορά των 
στοιχείων κατοχύρωσης. 

 
    Αλεξανδρούπολη,  Απρίλιος 2018 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                  Ο     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                                             της     Τ.Υ.    της     Δ.Ε.Υ.Α                                                       
 
 ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                                            ΜΠΙΖΕΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                                           
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

«  Υπηρεσία  εφαρμογής  μεθόδου  
βιοενίσχυσης  στις                           
Ε.Ε.Λ.   Αλεξανδρούπολης και 
ΦΕΡΩΝ»                                                           

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Αντικείμενο  συγγραφής 
        
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία εφαρμογής 
μεθόδου βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και ΦΕΡΩΝ» με τη χρήση μικροοργανισμών, 
όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Ο πάροχος υπηρεσιών θα εφαρμόσει με δική του ευθύνη τη μέθοδο των μικροοργανισμών 
βιοενίσχυσης  προκειμένου να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι, που τίθενται στα τεύχη «τεχνική 
περιγραφή» και « τεχνικές προδιαγραφές». Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται η προμήθεια 
απαραίτητων μικροοργανισμών, οι πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των 
μικροοργανισμών, η παροχή κατάλληλων οδηγιών λειτουργικών ρυθμίσεων του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, η πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή επί του πεδίου αναλύσεων και 
μετρήσεων με δική του ευθύνη και δαπάνη, η διαρκής ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 
 Για την εφαρμογή των μεθόδων θα οριστεί υπεύθυνος διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός εκ 
μέρους του αναδόχου, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρμογή των 
μεθόδων όσο και για την παροχή των οδηγιών για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ώστε να 
επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  
 Η εφαρμογή των μεθόδων δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση 
πρόσθετου εξοπλισμού ή δεξαμενών εκτός (πιθανόν) κάποιων δοσομετρικών αντλιών και μικρών 
δεξαμενών αποθήκευσης των υλικών. Τέτοιες δοσομετρικές αντλίες και δεξαμενές αποθήκευσης θα 
περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών.  
  
Η τιμή προσφοράς ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης  των 
εικοσιτεσσάρων ( 24 ) ημερολογιακών μηνών για την εφαρμογή της υπηρεσίας βιοενίσχυσης. 
 
     Ο  ανάδοχος έχει  υποχρέωση με δική του ευθύνη να ενημερωθεί για τις συνθήκες  που 
επικρατούν   στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αλεξανδρούπολης και ΦΕΡΩΝ και 
ειδικότερα της γραμμής επεξεργασίας ιλύος, όπως αυτή  περιγράφεται στην Τεχνική  περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
     Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει   
με    κάθε   λεπτομέρεια   τα   τεύχη   δημοπράτησης, ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα, 
αναλαμβάνοντας όλες   τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν απαλλάσσεται από  
την  ευθύνη  που  έχει   για   την πλήρη συμμόρφωσή του, προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, εάν 
παρέλειψε να ενημερωθεί με  κάθε λεπτομέρεια. 
    
     Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 396.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
Διατάξεις που ισχύουν 
 
Α)  α) Ο Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
 
      β) Το άρθρο 22 του Ν. 1069/80 
γ) O N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) όπως ισχύει 
      δ)  Τα  άρθρα  209 & 252  του Π.Δ. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 
Β) Η 120/07-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την δημοπράτηση της   
υπηρεσίας «Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και Φερών»  για 
διάρκεια εικοσιτεσσάρων μηνών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
        Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι : 
 

 Η Σύμβαση, όπως αυτή θα υπογραφεί με την έγκριση του αποτελέσματος.  

 Η Διακήρυξη.  

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 Η Τεχνική Περιγραφή 

 Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 

 Το Τ.Ε.Υ.Δ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
Συνεννόηση – Αλληλογραφία 
        Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή   
αίτηση οδηγιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. Οι κάθε   
είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα   
συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

 
Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις  
 
        Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι 
υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που καθορίζονται κάθε 

18PROC003382782 2018-07-06



φορά από το Υπουργείο Εργασίας με απόφαση του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και 
ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας. 
 
        Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους 
λογαριασμούς του αναδόχου. 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε : 
 

• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α 
• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου. 
• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
 
 
        Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή τέσσερεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ (7.920,00€). Η 
διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον 210 ημέρες.  
       Στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  
αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. εκδοθείσα είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ένωσης 
είτε από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
 
             Οι προσφερόμενες τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
             Ο χρόνος υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών είναι εικοσιτέσσερεις ( 24 ) μήνες  από  την 
υπογραφή   της σύμβασης. 
        Η εφαρμογή της μεθόδου θα είναι συνεχής καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης, ενώ η 
προμήθεια  των υλικών  –   μικροοργανισμών  μπορεί να γίνει και τμηματικά. 
          
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
 
       Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
       Η Σύμβαση για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με βάση την απόφαση    έγκρισης 
του διαγωνισμού και για το συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το   διαγωνισμό. Η 
σύμβαση θα  υπογραφεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. , ως φορέας υλοποίησης και  από  τον   μειοδότη. 
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       Ο    μειοδότης – ανάδοχος    είναι    υποχρεωμένος να παρουσιαστεί εντός είκοσι (20) ημερών, 
από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως  για την κατακύρωση  του διαγωνισμού    σε αυτόν, 
για να υπογράψει τη  σχετική σύμβαση. 
                   Στην περίπτωση που μέσα σε 20 ημέρες ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, κηρύσσεται  έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Α., οπότε : 
 
α) χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της ωφελείται η 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. και 
β) ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται και ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τη   
Δ.Ε.Υ.Α.Α. για κάθε ζημιά που θα υποστεί από την επανάληψη αυτή λόγω ματαίωσης της υπογραφής  
της σύμβασης. 
   
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
    
       Ο διαγωνιζόμενος που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος, θα πρέπει να εφαρμόσει με δική του ευθύνη 
τη μέθοδο της βιοενίσχυσης  προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Στις υποχρεώσεις 
του περιλαμβάνονται: η προμήθεια των απαραίτητων υλικών, οι πλήρεις και αναλυτικές   οδηγίες 
εφαρμογής των υλικών, η παροχή κατάλληλων οδηγιών  λειτουργικών ρυθμίσεων του  
υφιστάμενου εξοπλισμού, η πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή πεδίου   
αναλύσεων και  μετρήσεων με   δική του ευθύνη  και  δαπάνη και η διαρκής ανάλυση και   
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων .   
       Για την εφαρμογή της μεθόδου θα οριστεί υπεύθυνος διπλωματούχος χημικός μηχανικός ο 
οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρμογή της μεθόδου όσο και για την 
παροχή των οδηγιών για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ώστε να επιτυγχάνεται το 
επιδιωκόμενο   αποτέλεσμα. Αν ο υπεύθυνος μηχανικός κρίνει απαραίτητο θα ευρίσκεται επί τόπου 
του έργου   προκειμένου να βεβαιώσει την σωστή εφαρμογή της μεθόδου. Ισχυρισμός ότι οι οδηγίες  
του  δεν εφαρμόστηκαν επαρκώς από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης δεν θα γίνει  
αποδεκτός σε περίπτωση  μη επιτυχίας της μεθόδου. 
         Η εφαρμογή της μεθόδου δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση 
πρόσθετου εξοπλισμού  ή δεξαμενών εκτός (πιθανόν) κάποιων δοσομετρικών αντλιών και   μικρών 
δεξαμενών αποθήκευσης  των  υλικών. Τέτοιες  δοσομετρικές αντλίες και δεξαμενές   αποθήκευσης 
θα  περιλαμβάνονται στο αντικείμενο  του αναδόχου.  
         Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για  την προστασία του 
περιβάλλοντος και  να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από  
υπαιτιότητα του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι και με κανέναν   
τρόπο να μην  επηρεάζεται  αρνητικά η τήρηση  τους. 
 
        Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να είναι ασφαλή για τον 
άνθρωπο και να συνοδεύονται από Δελτία Ασφαλείας (MSDS) που θα έχουν εκδοθεί και θα   
υπογράφονται από τον παραγωγό. Δεν θα είναι ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν παθογόνους 
μικροοργανισμούς και θα έχουν  αποστειρωθεί  κατ’ ελάχιστο στους 121°C για τουλάχιστον 15 
λεπτά.  Αυτό θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον παραγωγό των υλικών για κάθε   παρτίδα που θα 
χρησιμοποιείται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
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       Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος  πρέπει να 
υποβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της μεθόδου βιοενίσχυσης.  
       Παράλληλα με το χρονοδιάγραμμα θα υποβάλλει υπόμνημα τυχόν ενεργειών που έχουν σχέση 
με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση  χώρων από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης θα διαθέτει έναν ικανό διπλωματούχο   χημικό μηχανικό (ΠΕ), 
ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρμογή της  μεθόδου όσο και για την 
παροχή οδηγιών για τις ενέργειες που πρέπει  να γίνονται  για την επίτευξη    του επιθυμητού 
αποτελέσματος. 
       Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δική του  δαπάνη κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα    
απαιτηθεί  κατά τη διάρκεια  της σύμβασης. 
       Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δική του δαπάνη κάθε τυχόν υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για 
την εφαρμογή της μεθόδου, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση των Ε.Ε.Λ., για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
       Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα) μόνο εφόσον  ικανοποιούνται οι  
κύριοι στόχοι, δηλαδή : 
 

1Διατήρηση  των ορίων εκροής σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς  Όρους. 
2Μείωση της  παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης ιλύος  κατά τουλάχιστον 80% . 

 
Η βεβαίωση  επίτευξης του στόχου θα εκδίδεται ανά μήνα από την αρμόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξανδρούπολης, οπότε θα υπολογίζεται ο μέσος όρος   της 
μείωσης  και θα συγκρίνεται με τους κύριους στόχους.  Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσεται σχετικό 
πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ. 
       Η υπογραφή, κάθε φορά, του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του 
αναδόχου. 
       Εφόσον ο στόχος μείωσης της παραγόμενης ιλύος (>80%) δεν επιτευχθεί εντός του  πρώτου 
μήνα λειτουργίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγυητική του επιστολή.   
       Η απόφαση με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο προμηθευτής κοινοποιείται σε αυτόν 
εγγράφως. 
       Όλα τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία  θα εκδίδονται 
από τον ανάδοχο προς τη Δ.Ε.Υ.Α. 
      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή  είναι: 
      α) Το παραπάνω αναφερόμενο Πρωτόκολλο 
      β) Το Τιμολόγιο του αναδόχου, όπου θα αναγράφεται η  ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ  
      γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
       Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου  που θα γίνει μετά την 
περίοδο εφαρμογής της μεθόδου (24-μηνο) και που συνιστά την επιστροφή  στον ανάδοχο της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 
      Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αν αποδεδειγμένα στην είσοδο των εγκαταστάσεων υπάρχουν    τοξικές 
ενώσεις που έχουν έντονα βλαπτική ισχύ για τους παράγοντες της βιοενίσχυσης. Ο κάθε   
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει τους παράγοντες αυτούς   κατά  είδος, συγκέντρωση   
και διάρκεια.  Είναι αυτονόητο ότι οι παράγοντες αυτοί δεν μπορεί να είναι συνήθεις και μικρές 
αποκλίσεις από τους μέσους όρους των ειδών που συνήθως συναντώνται   στα  αστικά λύματα.   
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί με έγγραφό του την Δ.Ε.Υ.Α.Α. κάθε 
περίπτωση ανωτέρας βίας (θεομηνίες,  καταιγίδες ,έντονες   βροχοπτώσεις   διαρκείας   κλπ )  η 
οποία   είναι    δυνατόν   να   επηρεάσει   την   υπογραφείσα   σύμβαση .Στην περίπτωση  αυτή,  
τυχόν βλάβες ,ζημιές κλπ που θα προκληθούν στην βιολογική επεξεργασία  θα  αποκαθίστανται   με 
ευθύνη και δαπάνη της Δ.Ε.Υ.Α  δήμου Αλεξανδρούπολης 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
   
        Υποχρέωση του αναδόχου είναι να δοθούν οδηγίες στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τον  τρόπο 
εφαρμογής της μεθόδου. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί,   τεχνική υποστήριξη καθ’ 
όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου βιοενίσχυσης. Στο οικονομικό  τίμημα της 
προσφοράς περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
  
       Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση του 24-μηνου εφόσον το   
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Με την έκδοση του Πρωτοκόλλου    
οριστικής παραλαβής παύει κάθε υποχρέωση του αναδόχου απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.A. και    
επιστρέφεται  η εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 
 

Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2018 
 
                                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
            Ο       ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          Ο     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της  Τ.Υ.                           
                                                                                                               Της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
                                                                                           
                       
       ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                        ΜΠΙΖΕΡΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ      ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

«Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου  
βιοενίσχυσης στις                      Ε.Ε.Λ.   
Αλεξανδρούπολης και Φερών»                              
  

 
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

 
Η χρήση της μεθόδου μείωσης της παραγωγής περίσσειας ιλύος, με την βοήθεια μικροοργανισμών 
είναι μια υπηρεσία που επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Ο κυριότερος αυτών είναι το είδος 
και η σύνθεση των χρησιμοποιούμενων μικροοργανισμών. Έτσι οι μικροοργανισμοί που προτείνει 
και χρησιμοποιεί ο κάθε προμηθευτής, ποικίλουν σε σύνθεση (αερόβιοι, αναερόβιοι, ανοξικοί, κλπ), 
αλλά και σε αποτελεσματικότητα (απαιτούνται διαφορετικές ποσότητες μικροοργανισμών για την 
επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος). Παράλληλα οι συνθήκες που επικρατούν σε μία ΕΕΛ δεν είναι 
σταθερές χρονικά, επηρεάζονται από τις συνθήκες του εισερχόμενου λύματος (pH, COD, 
θερμοκρασία, συγκέντρωση NH4

+, NO3
-, PO4

-3 ιόντων κ.λπ.) και  συχνά αλλάζουν, οπότε απαιτείται η 
άμεση αναπροσαρμογή του προγράμματος χρήσης μικροοργανισμών, η αλλαγή της σύνθεσής τους, 
η αλλαγή των ποσοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν, οι θέσεις «εμβολισμού» των λυμάτων με 
μικροοργανισμούς κ.λπ. Αυτό που παραμένει στατιστικά σταθερό είναι η ετήσια ποσότητα 
εισερχομένων λυμάτων και η αντίστοιχη ποσότητα παραγόμενης περίσσειας ιλύος που θα πρέπει να 
γίνει η διαχείρισή της σε μία ΕΕΛ. 
 
Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη: 

α/ α Είδος      
Μονάδα  
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή  
μονάδας          
σε  ΕΥΡΩ 

Δαπάνη  σε 
ΕΥΡΩ 

1 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ    ΜΕΘΟΔΟΥ   
ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   στην   Ε.Ε.Λ.  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    

ΜΗΝΕΣ 24,00 14.000,00 336.000,00 

2 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ    ΜΕΘΟΔΟΥ   
ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   στην   Ε.Ε.Λ.  
ΦΕΡΩΝ   

ΜΗΝΕΣ 24,00 2.500,00 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   396.000,00 

Φ.Π.Α   24 %     95.040,00 

ΣΥΝΟΛΟ   με     Φ.Π.Α.    491.040,00 
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Α.  Τον αντίστοιχο διαγωνισμό της ΔΕΥΑ Ηρακλείου «Υπηρεσίες Μείωσης της παραγωγής της 
περίσσειας ιλύος στον Βιολογικό Καθαρισμό Ηρακλείου δια της μεθόδου των μικροοργανισμών 
βιοενίσχυσης» ΑΔΑΜ: 16PROC004853565 
ΕΕΛ Ηρακλείου: Εισερχόμενη Ημερήσια Παροχή 32.960 κυβ, Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 20.000 € 
/ μήνα 
Β. Τους αντίστοιχους διαγωνισμούς της ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ « Προμήθεια Υπηρεσιών μείωσης παραγωγής 
της ιλύος στις ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ» ΑΔΑΜ: 16PROC00437369553565 και 17PROC6057815 
ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ: Εισερχόμενη Ημερήσια Παροχή 37.745 κυβ, Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 20.000 € / 
μήνα και 24.000€ / μήνα αντίστοιχα 
Γ. Τον αντίστοιχο διαγωνισμό της ΔΕΥΑ ΒΟΛΟΥ «Προμήθεια Υπηρεσιών μείωσης παραγωγής της 
ιλύος στην ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» αρ. πρωτ. απόφαση ΔΣ 338/2015 προϋπολογισμού 288.000 € 
ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ: Εισερχόμενη Ημερήσια Παροχή 29.356 κυβ, Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 24.000 € / 
μήνα 
Δ. Τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης «Υπηρεσία εφαρμογής 
μεθόδου βιοενίσχυσης στις ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης και Βιολογική Απόσμηση Αντλιοστασίων Λυμάτων 
– Διάσπαση Λιπών Στερεών Αποχετευτικού Δικτύου»  ΑΔΑΜ: 17PROC006119827  
Ε. Την αντίστοιχη δυναμικότητα της ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εισερχόμενη Ημερήσια Παροχή 11.325 
κυβ, καθώς και τον προϋπολογισμό διαγωνισμών προηγούμενων ετών της ΔΕΥΑΑ Αλεξανδρούπολης 
και τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε 14.000 €/μήνα για την υπηρεσία της βιοενίσχυσης (μείωση 
της παραγόμενης περίσσειας ιλύος σε ποσοστό >80%) (ΑΔΑΜ:16PROC004077423) και 9.800 €/μήνα 
για την υπηρεσία της βιοαπόσμησης και διάσπασης λιπών και στερεών στο αποχετευτικό δίκτυο 
(ΑΔΑ:ΩΕΦΙΟΡΝΗ-7ΓΘ) 
ΣΤ. Την δυναμικότητα της ΕΕΛ ΦΕΡΩΝ με μέση Ημερήσια Εισερχόμενη Παροχή 840 κυβ 
 

    Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2018 
 
                                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο       ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                         Ο     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της   Τ.Υ.                           
                                                                                                                                    της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
                                                                                                                          
 
 
       ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                                                   ΜΠΙΖΕΡΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ      ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ            

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α  

Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  
( T E Υ Δ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18PROC003382782 2018-07-06



 

 

 

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 τον αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50743 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διονυσίου Σολωμού 24 

/ Αλεξανδρούπολη/ Τ.Κ. 68132 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κακαλής Χρήστος 

- Τηλέφωνο: 25510-31398 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promith-esid@deyaalex.gr 

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

www.deyaalex.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): «Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. 

Αλεξανδρούπολης και Φερών» 

CPV 90513600-2 

- ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: οράτε στο πάνω μέρος της διακήρυξης 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσία 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή 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; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςiv; 

[] 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) [……] 

Ομάδα/ες Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά της/των 

ομάδας/ων για την/τις οποία/ες ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[   ] 

 

18PROC003382782 2018-07-06



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/Ο Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

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

3. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

4. δωροδοκίαvii,viii· 

5. απάτηix· 

6. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx· 

7. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi· 

8. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii 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): 

[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

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): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xvii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxviii: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxix, 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 ;xx 

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): xxi 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxii; 

[] 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 

καταστάσειςxxiii : 

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 περιστάσειςxxiv  

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 παράπτωμαxxv; 

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:  

[..........……] 

18PROC003382782 2018-07-06



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 συμφερόντωνxxvi, 

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 

σύμβασηςxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxviii 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  

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 

 

Μέρος IV: Καταλληλότητα 

 
Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxix; του; 

 
Η πιστοποίηση της εγγραφής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από δημόσια 
αρχή έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία του 

διαγωνισμού; 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι  

[Ακριβής Περιγραφή Μητρώου] 
[Αριθμός Μητρώου] 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι  

 
 

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

[……][……][……] 

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Αναλαμβάνει ρητά την   υποχρέωση   
διατήρησης   των ορίων εκροής 

σύμφωνα με τους    περιβαλλοντικούς  
όρους  και   την   μείωση  της    
παραγόμενης    τελικώς    

αφυδατωμένης     ιλύος   κατά 
τουλάχιστον  80%  ; 

[] Ναι [] Όχι 

Τα   υλικά   που θα χρησιμοποιηθούν    

για   την  εφαρμογή    της   μεθόδου   
είναι   ασφαλή    για   τον   άνθρωπο ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Διαθέτει την απαιτούμενη από την 
διακήρυξη εμπειρία; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxx. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vi Όπως 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). 

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

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

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

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

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Οικονομικός 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)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 
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xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπως 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. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

18PROC003382782 2018-07-06


