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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
28200
ΕΛΛΑΔΑ
EL 623
26713-60155/26710-22657
26710-22572
texnikes@kefallonia.gov.gr/prom@kefall
onia.gov.gr
Aλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Παγώνης
Διονύσιος
Kefallonia.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κεφαλονιάς και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση Υποτομέας
ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες ,εκτός από την προαναφερθείσα διεύθυνση, και στα
τηλ.:26713-60155(Κος Παγώνης Διονύσιος) & 26710-22657(κος Αλεξανδρόπουλος
Ευάγγελος- επί τεχνικών θεμάτων-)
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ27510023)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ
14101/22.11.2016 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού-Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας
Προτεραιότητας 14, και έχει λάβει κωδικό MIS 5001348. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η 72μηνη λειτουργία της Μονάδας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. : 15.00.06.10 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα
ΔΕΥΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και
κανονική λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης
υφάλμυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού
8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας.
Η μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι
προκατασκευασμένη και έτοιμη προς λειτουργία, εργονομικά τοποθετημένη εντός μεταλλικών
εμπορευματοκιβωτίων (containers) ή κατάλληλου μεταλλικού προκατασκευασμένου οικίσκου,
όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση
προκατασκευασμένης μονάδας
αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος
τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης
(R.O.)

ΤΕΜ

1

Φωτοβολταικά συστήματα

ΤΕΜ

1

CPV

45232430-5

09331200-0

Δοκιμαστική
Λειτουργία
της
ΜΗΝ
12
μονάδας
Λειτουργία της μονάδας
ΜΗΝ
72
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης .

65120000-0
65120000-0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.458.835,6 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190 ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) και αναλύεται ως
ακολούθως:
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(€)
Προκατασκευασμένη μονάδα
αφαλάτωσης υφάλμυρου
3.265.000
ΤΕΜ
1
ύδατος τύπου Αντίστροφης
Ώσμωσης (R.O.),
120.000
Φωτοβολταικά συστήματα
ΤΕΜ
1
Δοκιμαστική λειτουργία επί 1
έτος
Λειτουργία και συντήρηση
εγκατάστασης

ΤΕΜ

1

ΜΗΝ

72

262.800
2.367.390

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Πράξης της προγραμματικής σύμβαση ς
ανέρχεται στο ποσό των 7.458.835,60

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α εκ των οποίων

το ποσό του 1.443.645,60 € του συνολικού ΦΠΑ και του κόστους των 2.367.390,00 €
εξαετούς λειτουργίας ( Σύνολο 3.811.035,60 €) θα καλυφθεί από τα έσοδα της ΔΕΥΑ Κ.
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Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα έξι (96) μήνες :




Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία της μονάδας
δώδεκα (12) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και
Εβδομήντα δύο (72) μήνες για την κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνουμε ο προϋπολογισμός για την 6ετή λειτουργία και συντήρηση της μονάδας είναι
ενδεικτικός και στηρίζεται στην παροχή 4.700 μ3 επεξεργασμένου νερού ανά ημέρα. Όμως ο
Κύριος της Πράξης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ποσότητα επεξεργασμένου νερού μικρότερη (μέχρι
και μηδενική) ή και μεγαλύτερη ανά ημέρα,όχι πάντως μεγαλύτερη από την απαιτούμενη
δυναμικότητα της εγκατάστασης.
Εάν απαιτηθεί από τον Κύριο της Πράξης ποσότητα νερού μεγαλύτερη από την απαιτούμενη
δυναμικότητα της εγκατάστασης τότε θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 132 του ν.4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Της με αριθμ. 167/2017Απόφασης του ΔΣ του Δήμου Κεφαλονιάς με την οποία εγκρίθηκε η
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεφαλονιάς και της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς
Της με αριθμ. 121/2017 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.[ΑΔΑ:6604ΟΡΓΟ-Δ0Ε]περί ένταξης στο Τεχνικό
πρόγραμμα 2017 της Προμήθειας
& 122/2017 Απόφασης
του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.[ΑΔΑ:70Π6ΟΡΓΟ-0ΛΞ] περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, και της με αριθμ.
172/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς περί έγκρισης
διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού
Της με αριθμ. 7645/28-06-2017 Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Σελίδα 7

17PROC001762641 2017-07-27
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/09/2017 και ώρα 23:59
μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ.
1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
21/07/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[αριθ. προκήρυξης στην EE
S: 2017/S 141-290941]
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).,
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, (α/α ΕΣΗΔΗΣ:44732)
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο(2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο(2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία(1)εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) :www.kefalloniα.gov.gr
στην διαδρομή :
Ο ΔΗΜΟΣ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Σελίδα 8

17PROC001762641 2017-07-27
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:







η με αρ 2017/S 141-290941 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
καθώς και η υπ’ αριθ. 42/17 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κεφαλλονιάς
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων-Επιτόπια επίσκεψη
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο με το με το κείμενο των ερωτημάτων ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω
ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθούν το χώρο στον οποίο θα
εγκατασταθεί η μονάδα προκειμένου να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών .
Η επίσκεψη τους θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Δήμο το
οποίο υποβάλλεται το αργότερο μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Το αίτημα υποβάλεται στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική , χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα του Παραρτήματος VIII.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α.
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής
που ανέρχεται στο ποσό των 120.303,8 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15/10/2018, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν αυτός
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
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έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
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με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2013, 2014, 2015) ίσο με το
50% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
β) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2013, 2014, 2015) ίσο με
800.000 ευρώ ο οποίος να αφορά αντικείμενο παρεχόμενο από υπηρεσίες επεξεργασίας
νερού και στερεών ή υγρών αποβλήτων
Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια
χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :
α) Εμπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού
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Ο προσφέρων πρέπει να έχει κατά την τελευταία δεκαετία (2007-2016), πλήρως εγκαταστήσει
και θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) Μονάδες αφαλάτωσης νερού, τύπου αντίστροφης
ώσμωσης εκ των οποίων η μία να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον 8.000m3/ημέρα πόσιμου νερού
σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η
κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από
μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούμενη εμπειρία προέρχεται από συμμετοχή σε κοινοπραξία,
αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 50%.
Β) Εμπειρία σε Φ/Β Σταθμούς έργα
Ο προσφέρων πρέπει να έχει εμπειρία στην εγκατάσταση ενός τουλάχιστον φ/β σταθμού σε στέγη
κατά την τελευταία τετραετία (2013, 2014,2015,2016).
Γ) Εμπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
Ο προσφέρων πρέπει να έχει λειτουργήσει τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
(2) κατά την τελευταία δεκαετία (2007-2016) εκ των οποίων η μία να αφορά σε Μονάδα
αφαλάτωσης νερού, τύπου αντίστροφης ώσμωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 8.000 μ3/ημέρα
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η
κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από
μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούμενη εμπειρία προέρχεται από συμμετοχή σε κοινοπραξία,
αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 50%.
Δ) Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική ομάδα
αποτελούμενη τουλάχιστον από



υλοποίησης της σύμβασης,

Ένα Μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Νερού
Ένα Μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε Εγκαταστάσεις φ/β συστημάτων

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
α) με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο
β) με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο
γ) με το πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος. Οι οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής
μαζί με το ΕΕΕΣ, και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων της
παραγράφου 2.2.6
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
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εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Υπεύθυνη δήλωση για τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από δημοσιευμένους
ισολογισμούς των τελευταίων χρόνων. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία του
κράτους ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες
φορολογικές δηλώσεις.
Υπεύθυνη δήλωση για τον μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από
αντίστοιχες βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία

I.

II.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α) Εμπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού


κατάλογο με τις Μονάδες που έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κατά την
προηγούμενη δεκαετία (2007-2016) συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η
κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από
μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούμενη εμπειρία προέρχεται από συμμετοχή σε κοινοπραξία, η
συμμετοχή αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 50%.
Β) Εμπειρία σε Φ/Β Σταθμούς έργα


κατάλογο με τις
εγκαταστάσεις φ/β σταθμών σε στέγη-στέγαστρο που έχει
πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τετραετία (2013, 2014,2015,2016) συνοδευόμενο
από πιστοποιητικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης .

Γ) Εμπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
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Κατάλογο των κυριοτέρων εγκαταστάσεων που έχει λειτουργήσει ο
διαγωνιζόμενος , κατά την τελευταία δεκαετία (2007-2016), συνοδευόμενη από
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εμπειρίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, είναι δυνατή η
κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή αθροιστικά από
μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
I.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον η επικαλούμενη εμπειρία προέρχεται από συμμετοχή σε κοινοπραξία, η
συμμετοχή αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 50%.
Δ) Ομάδα Έργου



Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η ομάδα έργου
δηλώσεις των Μηχανικών για την αποδοχή της συνεργασίας συνοδευόμενη από
πιστοποιητικά εμπειρίας

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
I.
Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο
II.
Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο
III.
Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας κατά OSHAS 18001 ή ισοδύναμο
Τα πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρονται στο τομέα των προμηθειών περιβαλλοντικών
συστημάτων καθώς και στη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης νερού.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ1:Ειδική
κατανάλωση

ενεργειακή

Κ2:Ενεργειακή κατανάλωση
αντλιών υψηλής πίεσης στο
ελάχιστο
επιτρεπόμενο
ποσοστό ανάκτησης
Κ3: Ποσοστό άλμης επί του
επεξεργασμένου νερού?
Κ4:
Πληρότητα
προσφερομένου εξοπλισμού
Κ5: Ποιότητα προσφερόμενου
εξοπλισμού
Κ6:
Αξιοπιστία
φωτοβολταικών
Κ7:
Συμβατότητα
προσφερόμενου λειτουργικού
σχεδιασμού με υφιστάμενες
εγκαταστάσεις
K8: Πληρότητα συστήματος
παρακολούθησης – ελέγχου
λειτουργίας
Κ9: Πληρότητα ομάδας έργου
που θα χρησιμοποιηθεί στη
λειτουργία
Κ10:
Εξοπλισμός
και
εγκαταστάσεις
που
θα
διατεθούν για την 72μηνη
λειτουργία συντήρηση
Κ11: χρόνος εγγύησης μετά
την 72μηνη λειτουργία
Κ12: Πληρότητα Τεχνικού
φακέλου προσφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Kwh/m3
επεξεργασμένου
νερού

20%

Kwh/m3

10%

%

10%

Απαιτήσεις
προδιαγραφών
Συμφωνία με
προδιαγραφές

10%
5%

Αριθμός ΜPPT

5%

Απαιτήσεις
λειτουργίας

10%

Συμφωνία με
προδιαγραφές

10%

Απαιτήσεις
προδιαγραφών

5%

Απαιτήσεις
προδιαγραφών

5%

Μήνες

5%

Απαιτήσεις
προδιαγραφών

5%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
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Σ.Β. = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Όπου :
σ1,σ2, κ.ο.κ: συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Κ1,Κ2 κ.ο.κ αντίστοιχα και
Κ1,Κ2,κ.ο.κ.:η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης κυμαινόμενη από 100 έως 120 βαθμούς
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα συγκεντρώσει το μέγιστο τελικό
βαθμό αξιολόγησης ΤΒΑ:
ΤΒΑ=[( Σ.Β. *0,70)+(ΣΟΠ*0,30)]
όπου, Σ.Β. η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς εκφρασμένη σε αριθμό από
100 έως 120 και ΣΟΠ το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασμένο σε αριθμό από 1 έως 100 .
Η έκπτωση προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου ως εξής:
Συνολική προσφορά διαγωνιζόμενου Α = Α1 +Α2 +Α3 +Α4 όπου


Α1 = οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου για την προμήθεια της μονάδας
αφαλάτωσης
 Α2 = οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου για τα φωτοβολταικά
 Α3 = οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου για την δοκιμαστική λειτουργία
 Α4 = τιμή που έχει προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά μ3 επεξεργασμένου νερού κατά την
περίοδο λειτουργίας συντήρησης πολλαπλασιασμένη με το γινόμενο ( 4.700 μ3/ημέρα *6
έτη * 375 ημέρες).
Και κατά συνέπεια ΣΟΠ =100* (1- Α/ 6.015.190)
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στα
Παραρτήματα αυτής για το σύνολο της προκηρυχθείσας σύμβασης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
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διαδικασίες λειτουργίας
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . Εφόσον οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά)
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
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τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
γ) Βεβαίωση επίσκεψης η οποία χορηγείται από το Δήμο Κεφαλονιάς
δ) τα δικαιολογητικά των παραγράφων Β4 & Β5 του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙI).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ,αφού συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ και υπογραφεί ψηφιακά .
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει δε ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα και τα αναφερόμενα στην παρούσα Παραρτήματα.
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλλει με την τεχνική προσφορά του επί ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Τεχνική περιγραφή
Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην οποία θα
περιγράφονται λεπτομερειακά και με σαφήνεια οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων Μονάδων και των επί μέρους υποσυστημάτων που τις απαρτίζουν στην
Ελληνική. Τα σχετικά μεγέθη θα ελεγχθούν για την ακρίβειά τους, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο
και κατά την παραλαβή των Μονάδων. Η τεχνική περιγραφή θα περιλαμβάνει:
α) Αναλυτική περιγραφή των επί μέρους υποσυστημάτων των Μονάδων.
Κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή τεύχη αναλυτικών υπολογισμών, από τα
οποία θα αιτιολογούνται πλήρως οι επιλογές κάθε συγκεκριμένου τύπου υποσυστήματος (θα
παρουσιάζονται τεχνικά χαρακτηριστικά, υπολογιστικά στοιχεία, λειτουργικά μεγέθη και δεδομένα,
λεπτομερείς περιγραφές λειτουργίας, υλικά κατασκευής, παράμετροι λειτουργίας κ.ά.
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Με κάθε επί μέρους αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση υποσυστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως,
συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες,
φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο διαθέτει, που θα αποδεικνύει την
συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών-μηχανημάτων με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από
την αρμόδια επιτροπή.
Τέλος ο προσφέρων θα συμπεριλάβει στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής – υπολογισμών του και
αναλυτικό υπολογισμό ενεργειακής κατανάλωσης για παραγωγή επεξεργασμένου νερού 4.700
μ3/ημέρα, και θα κάνει την αναγωγή σε ενεργειακή κατανάλωση ανά κυβικό επεξεργασμένου
νερού (ειδική ενεργειακή κατανάλωση).
β) Πλήρη, ακριβή και λεπτομερή σχέδια των προσφερόμενων Μονάδων (γενικής διάταξης,
κατόψεις, τομές, σχέδια λεπτομερειών κλπ.), υποχρεωτικά σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100.
Απαραίτητα θα υποβληθούν αναλυτικά τρισδιάστατα σχέδια (3D) της εγκατάστασης των Μονάδων,
στα οποία θα απεικονίζεται με μεγάλη κατασκευαστική λεπτομέρεια τόσο η εσωτερική διαρρύθμιση
των κιβωτίων (εξαρτήματα και διατάξεις στην ακριβή τους θέση), όσο και η χωροθέτηση ολόκληρης
της εγκατάστασης στον χώρο του οικοπέδου. Στα κυριότερα τμήματα των Μονάδων επιθυμητό
είναι να αναγράφονται οι σημαντικότερες τεχνικές πληροφορίες (υλικά κατασκευής, διαστάσεις,
ισχύς κλπ).
Τα σχέδια θα είναι μεγάλης ακρίβειας και θα θεωρηθούν δεσμευτικά όσον αφορά στην εσωτερική
διαρρύθμιση των κιβωτίων (ή του μεταλλικού προκατασκευασμένου οικίσκου). Επισημαίνεται ότι
με βάση τα σχέδια αυτά, θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί η εντός των κιβωτίων ή
προκατασκευασμένου οικίσκου εργονομία και συνεπώς η εξασφάλιση της απαραίτητης
ελευθερίας κινήσεων κατά την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευών.
γ) Πλήρη σχέδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (γραμμών τροφοδοσίας, γείωσης,
ηλεκτρολογικών πινάκων, μετασχηματιστή, πινάκα αυτοματισμού κλπ.) και λεπτομερή
παρουσίαση (αναλυτικά σχέδια και πλήρη περιγραφή λειτουργίας) του Προγραμματιζόμενου
Λογικού Ελεγκτή (PLC), ώστε να εξακριβωθεί και να αξιολογηθεί κάθε λειτουργική του δυνατότητα.
δ) Διαγράμματα ροής και λειτουργίας φίλτρων και μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης
ε) Κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, κύριου και συνοδού, για όλα τα υποσυστήματα
των Μονάδων (αντλητικά συγκροτήματα, δοσομετρικά συστήματα, φίλτρα, διάταξη ομαλής
εκκίνησης – στάσης, μεμβράνες, ηλεκτρικοί πίνακες, PLC, δεξαμενές, σωληνώσεις κλπ), με σαφή
καθορισμό των κατασκευαστών τους, της χώρας προέλευσης και του τύπου της συσκευής,
συνοδευόμενο από τεχνικά φυλλάδια (prospect), τυχόν λοιπές δηλώσεις για συμμόρφωση με τα
ισχύοντα πρότυπα ή/και πιστοποιητικά καταλληλόλητας και τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και
συντήρησης για όλες τις εγκατεστημένες διατάξεις.
στ) Κάθε αντλητικό συγκρότημα, θα συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια και πίνακες του
κατασκευαστή με λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά α) της αντλίας (τύπος, παροχή, μανομετρικό,
απορροφούμενη ισχύς, βαθμός απόδοσης, στροφές κ.ά.) και β) του κινητήρα (τύπος, ισχύς,
στροφές, τάση λειτουργίας, κλάση μόνωσης, ονομαστική ισχύς κ.ά.).
ζ) Ενεργειακή Μελέτη και ηλεκτρολογικά σχέδια του φ/β συστήματος
2. Λειτουργικά μεγέθη
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσδιορίσει λειτουργικά μεγέθη των Μονάδων. Θα
προσδιοριστούν οπωσδήποτε :
α) η πλήρης εγκατεστημένη ισχύς των Μονάδων σε KW. Πιο συγκεκριμένα θα συνταχθεί
αναλυτικός πίνακας καταναλωτών και οργάνων για τον υπολογισμό της συνολικής και ειδικής
ενεργειακής κατανάλωσης. Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλους τους
καταναλωτές (κύριους και εφεδρικούς) με την εγκατεστημένη ισχύ τους καθώς και την
απορροφούμενη στο σημείο λειτουργίας τους, σύμφωνα με ειδική έκθεση σεναρίων λειτουργίας
στην οποία θα αναλύονται επαρκώς οι ώρες λειτουργίας κάθε καταναλωτή ημερησίως με βάση το
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αντίστοιχο σενάριο παραγωγής νερού. Τα σενάρια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 4.700
μ3/ημέρα και 8.000μ3/ημέρα επεξεργασμένου νερού.
β) ο συντελεστής μετατροπής (επί τοις εκατό) του υφάλμυρου νερού σε παραγόμενο πόσιμο
νερό.
3. Πιστοποιήσεις προσφερόμενου εξοπλισμού
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει αντίγραφο πιστοποιητικού CE, επίσημα
μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, για τα βασικά εξαρτήματα (ήτοι αντλία υψηλής πίεσης,
διάταξη ομαλής εκκίνησης / στάσης και όλες οι λοιπές αντλίες, φωτοβολταϊκά συστήματα) του
προσφερόμενου εξοπλισμού.
4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης
Κάθε διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του
δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το
αντίστοιχο προσωπικό που θα του υποδειχθεί από το Δήμο (δύο άτομα τουλάχιστον), σε όλα τα
θέματα λειτουργίας, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και τακτικής συντήρησης (service) των
Μονάδων που προσφέρει.
Προς τούτο θα υποβάλει με την προσφορά του, στο σημείο αυτό μέσα στον επί μέρους φάκελο
τεχνικής προσφοράς, Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, την εν
λόγω επίδειξη και εκπαίδευση.
Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόμενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης που προσφέρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / έντυπα, αριθμό ατόμων που θα
εκπαιδεύσει, τόπο και διάρκεια / πρόγραμμα εκπαίδευσης, κλπ) των χειριστών και των
συντηρητών, θεωρητικά και πρακτικά, με επίδειξη επί των Μονάδων, κατά την διάρκεια της
περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας.
Η εκπαίδευση θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης των Μονάδων, όλα δε τα έξοδα που θα
προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η
εκπαίδευση δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, θα υλοποιηθεί
μέσα στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την οριστική
παραλαβή των Μονάδων.
5. Πρόγραμμα συντήρησης
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει στην προσφορά του, να περιλάβει πλήρες πρόγραμμα συντήρησης –
service και ανταλλακτικών που απαιτείται, όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό
οίκο (με σαφή αναφορά πχ στα διαστήματα μεταξύ περιοδικών συντηρήσεων, τις προληπτικές
εργασίες συντήρησης, τα αναγκαία ανταλλακτικά και αναλώσιμα, οι απαραίτητες εργατοώρες κλπ),
ώστε εγγυημένα οι Μονάδες να παρέχουν αδιαλείπτως καθαρό και 100% πόσιμο νερό σύμφωνα
με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ.
ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-4-2007) και ισχύει.
6. Δοκιμαστική λειτουργία – τεχνική υποστήριξη
Η τεχνική υποστήριξη των Μονάδων κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας (εργασίες
επισκευών ή / και τακτικής συντήρησης) όπου και να εκτελούνται αυτές – στο σημείο τοποθέτησης
της ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή της κεντρικής
αντιπροσωπείας του ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου - θα γίνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό του προμηθευτή και θα παρακολουθούνται από προσωπικό του
Δήμου (στην περίπτωση που γίνονται επιτόπου της εγκατάστασης) ώστε να αποκτηθεί η
απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και συντήρησή της.
7. Περίοδος Συντήρησης (Δέσμευση για Ανταλλακτικά)
7.1 Μετά την οριστική παραλαβή της δοκιμαστικής λειτουργίας και την 72μηνη λειτουργία της
μονάδας από τον ανάδοχο, ξεκινά η περίοδος συντήρησης. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναλάβει
την δέσμευση να καλύψει την ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την
επισκευή και συντήρηση των προσφερόμενων Μονάδων ανάλογα με την εκάστοτε
παρουσιαζόμενη ανάγκη, για τα επόμενα εξη (6) τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της
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σύμβασης (περίοδος συντήρησης). Το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών αυτών βαρύνει τον
Φορέα Λειτουργίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, όμως ο Ανάδοχος της προμήθειας
δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών, για την αμεσότητα της
παράδοσής τους, για την τοποθέτηση τους και γενικά για την επιδιόρθωση όλων των βλαβών που
θα οφείλονται σε αστοχίες υλικών ή κακή χρήση τους κατά την περίοδο λειτουργίας από τον
ανάδοχο.
Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται με έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δέχεται την ως
άνω δέσμευση, η οποία κατατίθεται στο σημείο αυτό με τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής
προσφοράς. Στην δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά η προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου
συντήρησης (τουλάχιστον έξη χρόνια) για κάλυψη του κυρίου της πράξης με ανταλλακτικά και ο
χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών ή/και εξαρτημάτων από την επομένη εργάσιμη της έγγραφης
ζήτησης τους.
7.2 Στην δήλωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει έγγραφη δήλωση και του
Νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων Μονάδων (με επίσημη
μετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) ότι
αναλαμβάνει την δέσμευση για την διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο
προμηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στον κύριο της εγκατάστασης
και σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του
κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως
επιχείρηση.
Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι
χρησιμοποιούν
υποσυστήματα άλλων
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν
απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων
υποσυστημάτων (παρά μόνο για τις μεμβράνες αντιστρόφου οσμώσεως)
7.3 Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζόμενων να αναλάβουν δέσμευση για
εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών μεγαλύτερη της ζητούμενης των έξη (6) ετών αλλά και
διάστημα παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο του ζητουμένου των 15 εργάσιμων ημερών
από την επομένη της έγγραφης ζήτησης και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν προς όφελος τους.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος συντήρησης μικρότερη των έξη (6) ετών ή χρόνος
διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού ήθελε ζητηθεί από το Κύριο της εγκατάστασης
μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της έγγραφης ζήτησης,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα στοιχεία των εδαφίων 5, 6, 7, και 8 ως άνω, αποτελούν την ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά
την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή (after sales service) και πρέπει
να δοθούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια
αξιολόγησης.
8. Χρόνος παράδοσης
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των
Μονάδων. Η Δήλωση αυτή αφορά στον χρόνο παράδοσης του συνόλου του προσφερόμενου
εξοπλισμού της μονάδας και την εγκατάσταση του.
9. Τεχνική έκθεση λειτουργίας μονάδας
Η Τεχνική έκθεση λειτουργίας θα πρέπει να έχει ειδική αναφορά στην περίοδο της δοκιμαστικής
λειτουργίας της μονάδας τους ελέγχους και τις δοκιμές που θα γίνονται προκειμένου να δοκιμασθεί
η ικανότητα της μονάδας να παράγει νερό σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η δυναμικότητα της
μονάδας, η ειδική ενεργειακή κατανάλωση και όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών και των
απαιτήσεων.
Στην Τεχνική έκθεση λειτουργίας θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα κανονικής
λειτουργίας της μονάδας. Το οργανόγραμμα του προσωπικού, οι αρμοδιότητες κάθε εργαζόμενου,
οι διαδικασίες προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας νερού και
γενικά όλες οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
μονάδας και της σε συνεχή βάση βέλτιστου προς όφελος του ΚτΠ ισοζυγίου νερού που
αποδίδεται.
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Επισημάνσεις
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει
λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της
διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του
έργου θα επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων, κατόπιν σχετικού
αιτήματος προς την υπηρεσία.
Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν
την
ημερομηνία
διενέργειας
του
διαγωνισμού,
μέσω
της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα γίνει η επίσκεψη
των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον η υπηρεσία
θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες και θα παράσχει
τις σχετικές πληροφορίες. Με το πέρας της επίσκεψης ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα προμηθεύσει τους
ενδιαφερόμενους βεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών.
2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με το Παράρτημα VI της διακήρυξης:
Α. Τιμές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η τιμή των προς προμήθεια υλικών και της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
Όσον αφορά τα υπό προμήθεια υλικά η τιμή θα είναι κατ΄αποκοπή για όλη την μονάδα σε ευρώ.
Όσον αφορά την δοκιμαστική λειτουργία η τιμή θα είναι ανά μήνα, ανεξάρτητα από τις
παραγόμενες ποσότητες νερού και θα περιλαμβάνει όλα τα κόστη του διαγωνιζόμενου όπως αυτά
περιγράφονται στα σχετικά παραρτήματα, εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Όσον αφορά στην κανονική λειτουργία, η τιμή θα είναι ανά μ3 επεξεργασμένου νερού και θα
περιλαμβάνει όλα τα κόστη του διαγωνιζόμενου όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα,
εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα
με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην ΕΣΥ

Σελίδα 27

17PROC001762641 2017-07-27
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ.
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» , θα πραγματοποιηθεί τέσσερις(4) εργάσιμες ημέρες ,μετά την καταληκτική
ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. .
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου. Στην συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και ολοκληρώνει το ανωτέρω πρακτικό με την απόρριψη των προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου και η απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο α΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το πρακτικό εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου και η απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους των οποίων άνοιξαν οι τεχνικές
προσφορές, μέσω του ΕΣΥΔΗΣ.
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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 ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας,είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
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.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων 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 της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να
ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία
έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα με το άρθρο 368.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της
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ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει
και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.
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 στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό
φορέα,
αν
χρησιμοποιήθηκαν
άλλα
μέσα
επικοινωνίας,
άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με τη
χρήση του τυποποιημένου εντύπου. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
σύμφωνα με την παράγραφος 1του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα
έγγραφα
που
έχει
στη
διάθεσή
του.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται
εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του
παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της
Συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα ΙΙ) επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική παραλαβή
της 6ετούς λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγύηση προκαταβολής απομειώνεται σταδιακά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και της υπ΄αριθ. 42/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4

Χρόνος παράδοσης των υλικών

Η παράδοση των υλικών, η εγκατάσταση τους και η θέση σε λειτουργία πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να έχουν ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 12ος μήνας
θεωρείται υποχρεωτικά ότι απαιτείται για την θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης.
4.5

Υπεργολαβία

4.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.5.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
αντικατάστασής του.
4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.6

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016
4.7

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.7.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα γίνεται όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας (Συγγραφή υποχρεώσεων) .
5.2

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
5.3

Αναπροσαρμογή τιμής

Για τα υπό προμήθεια υλικά δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.
Για την περίοδο της λειτουργίας συντήρησης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής σύμφωνα με τα
εξής:
Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα
αναπροσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και την αύξηση του
κόστους εργατικών και α' υλών - καυσίμων. Ο τρόπος αναπροσαρμογής θα είναι σύμφωνος με τα
πρότυπα και τις τιμές που έχουν οριστεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία
Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ). Ειδικότερα η αναπροσαρμογή στην τιμή θα
υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Τύπος:
Ρ = Ρο * α 1 /α
Όπου:
Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο με βάση την οικονομική του προσφορά .
Ρ = Το ποσό που οφείλεται στον ανάδοχο προσαρμοσμένο στον τύπο.
α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα
πληρωμής.
α = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά.
Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής [για τον καθορισμό της ανωτέρω μεθοδολογίας] είναι η
ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :www.kefalloniα.gov.gr στην διαδρομή : Ο
ΔΗΜΟΣ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης
Αργοστόλι, 21/07/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 172/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι

–

Αναλυτική

Περιγραφή

Φυσικού

και

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο
από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι ο Δήμος Κεφαλονιάς, ο οποίος έχει στελεχωμένη
τεχνική υπηρεσία με έμπειρους μηχανικούς. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς
που έχει την ευθύνη της διαχείρισης νερού και λυμάτων για όλο το Δήμο Κεφαλονιάς.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η υδροδότηση του Δήμου γίνεται σήμερα από τις πηγές περιοχής Κουτάβου (Αϊ Γιάννη και
Παπαδάτου), τη γεώτρηση Α (των Λαϊκών Συνοικιών), και τις δύο γεωτρήσεις στην περιοχή
του Χαράβοντα. Από τις πηγές Παπαδάτου αντλείται νερό και φτάνει σε δεξαμενή («Μικρό
Ποδόχι») στην περιοχή του Κουτάβου. Από φυσική πηγή στην ίδια περιοχή («Νερομάνα» ή
«Μεγάλο Ποδόχι») αναβλύζει νερό, το οποίο προστίθεται στο νερό που έρχεται από τις
πηγές Παπαδάτου και καταλήγει συνολικά στο υφιστάμενο κύριο αντλιοστάσιο
υδροδότησης της πόλης που βρίσκεται εντός του οικοπέδου της ΔΕΥΑΚ στην περιοχή των
πηγών Κουτάβου (συνημμένο τοπογραφικό).
Στις πηγές Παπαδάτου υπάρχουν εγκατεστημένες συνολικά τέσσερις (4) αντλίες εκ των
οποίων οι δύο (2) έχουν δυναμικότητα 135m3/hr έκαστη και είναι εγκατεστημένες εντός της
πηγής ενώ οι άλλες δύο (2), με δυναμικότητα 80m3/hr έκαστη είναι τοποθετημένες στην
λεκάνη που έχει δημιουργηθεί σε εξωτερική υπερχείλιση της πηγής. Όλες οι αντλίες
συνδέονται σε ένα κολεκτέρ και από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό Φ250 PVC, 16atm
οδηγείται σε δεξαμενή (Μικρό Ποδόχι) εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ (συνημμένο
σχέδιο). Στη δεξαμενή αυτή βρίσκονται εγκατεστημένες δύο (2) υποβρύχιες αντλίες που
αναρροφούν συνολικά περί τα 20m3/hr προς τον οικισμό Φάρσα ενώ η υπόλοιπη παροχή
οδηγείται με φυσική ροή στη δεξαμενή – αντλιοστάσιο της περιοχής Κουτάβου.
Σημειώνεται ότι στον αγωγό αυτό προστίθεται και το νερό που αναβλύζει από την πηγή
Νερομάνα, της οποίας η παροχή φτάνει τα 100m3/hr. Η συνολική λοιπόν αυτή παροχή

1

νερού καταλήγει στη δεξαμενή – αντλιοστάσιο. Το αντλιοστάσιο οδηγεί το νερό στην
κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της πόλης (δεξαμενή Φαραώ). Στο αντλιοστάσιο αυτό
υπάρχουν εγκατεστημένες τέσσερις (4) αντλίες του οίκου LOWARA, μοντέλο SV 9206/2N,
εγκατεστημένης ισχύος 45KW εκάστη. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των τεσσάρων αντλιών
ενώνονται σε ένα κολεκτέρ και στη συνέχεια, με έναν κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό
(χαλυβδοσωλήνα DN250) το νερό οδηγείται στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης της
πόλης (δεξαμενή Φαραώ). Ο αγωγός αυτός είναι συνολικά γύρω στα 2.650m εκ των
οποίων τα 1.080m είναι χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου DN 250 και τα υπόλοιπα 1.570m είναι
πλαστικός, από HDPE διαμέτρου Φ250. Στην πορεία αυτού του αγωγού και περί το 1km
πριν την απόληξή του στη δεξαμενή Φαραώ, προστίθεται και ένας ακόμη πιεστικός αγωγός
(PVC Φ160) που φέρνει νερό από τη γεώτρηση Α (των Λαϊκών Συνοικιών), μέσω αντλίας
εγκατεστημένης εκεί, δυναμικότητας 75m3/hr στα 170m μανομετρικό.
Σημειώνεται ότι οι δύο γεωτρήσεις στην περιοχή του Χαράβοντα χρησιμοποιούνται κυρίως
κατά τους θερινούς μήνες που η ζήτηση του νερού αυξάνει και τροφοδοτούν το σύστημα
υδροδότησης μέσω κοινού καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος τροφοδοτεί τη δεξαμενή στα
Σπήλια (Μηνιατάτα). Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν μέγιστη δυναμικότητα 20m3/hr έκαστη.
Η δεξαμενή στα Σπήλια, που βρίσκεται σε υψόμετρο 130 μέτρων και έχει ωφέλιμο όγκο
800m3, μπορεί να τροφοδοτείται εναλλακτικά και μέσω αντλιοστασίου από τη δεξαμενή
Φαραώ, η οποία έχει ωφέλιμο όγκο 1.500m3 και βρίσκεται σε υψόμετρο 66m.
Οι δύο δεξαμενές συνδέονται μέσω αγωγού Φ125 διπλής ενέργειας, ο οποίος δηλαδή
μπορεί να λειτουργεί είτε βαρυτικά (με φυσική ροή) όταν τροφοδοτείται με νερό από τη
δεξαμενή στα Σπήλια (μέσω των δύο γεωτρήσεων) είτε υπό πίεση όταν τροφοδοτείται από
τη δεξαμενή Φαραώ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διότι στη δεξαμενή Φαραώ βρίσκεται
εγκατεστημένο ζεύγος αντλιών (εκ των οποίων η μία εφεδρική) δυναμικότητας 40m3/hr στα
95m μανομετρικό, το οποίο τροφοδοτεί τον αγωγό που συνδέει τις δύο δεξαμενές.
Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μπορεί να διαιρεθεί στις κάτωθι ενδιάμεσες ζώνες:
 Χαμηλή ζώνη
 Περιφερειακός
 Υψηλή ζώνη
 Κάτω Λάση
 Άνω Λάση
Από αυτές, οι περιοχές του Περιφερειακού, της υψηλής ζώνης και της Άνω Λάσης
τροφοδοτούνται με βαρύτητα, από την δεξαμενή στα Μηνιατάτα (Σπήλια) μέσω
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διακλάδωσης από τον αγωγό που συνδέει τις δύο δεξαμενές (Φαραώ και Σπήλια). Από τον
ίδιο αγωγό, μέσω διακλάδωσης, υδρεύονται και οι περιοχές της Υψηλής Ζώνης ενώ η
περιοχή της χαμηλής ζώνης υδρεύεται με βαρυτικό αγωγό απευθείας από τη δεξαμενή
Φαραώ.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αργοστολίου αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα σχετικά με την
ποιότητα του πόσιμου νερού.
Το πρόβλημα της ποιότητας εντοπίζεται κυρίως στις πηγές της περιοχής Κουτάβου και
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου εξαιτίας των αυξημένων αναγκών γίνεται
υπεράντληση. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται στη γεώτρηση Α (των Λαϊκών Συνοικιών). Οι
χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς σε όλα τα σημεία υδροληψίας έχουν δείξει
ότι η ποιότητα των νερών αυτών είναι χαμηλή και τα νερά μπορούν να χαρακτηριστούν
υφάλμυρα. Η ολική σκληρότητα του νερού (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου) είναι υψηλή
και βρίσκεται κυρίως με τη μορφή ασβεστίου και λιγότερο μαγνησίου. Το σοβαρότερο
πρόβλημα όμως εντοπίζεται στη συγκέντρωση των χλωριόντων, η οποία υπερβαίνει κατά
1,5 με 2 φορές το όριο που ορίζει η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης (500ppm με όριο τα 250ppm). Στον πίνακα που ακολουθεί
φαίνονται τα χαρακτηριστικά του νερού από διάφορα σημεία του δικτύου και των σημείων
υδροληψίας, καθώς και τα όρια της Ελληνικής νομοθεσίας για το πόσιμο νερό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Παράμετρος

Μονάδες

Όρια
Νομοθεσίας

Παλαιές
Κούταβος

Λαϊκές
κατοικίες

Φυσικοχημικές παράμετροι
pH
Αγωγιμότητα

6,50 – 9,50
μS/cm

<2.500 (στους
20ο C)

7,83

7,79

1.865

1.889

892

887

Ολικά διαλυμένα
mg/lt

<1.500

Στερεά

3

mg
Ολική σκληρότητα

488

490

361

365

127

125

CaCO3/lt
Παροδική σκληρότητα

Μόνιμη σκληρότητα

mg
CaCO3/lt
mg
CaCO3/lt
Χημικές παράμετροι

Ασβέστιο (Ca+2)

mg/lt

118

121

Μαγνήσιο (Mg+2)

mg/lt

10

10

Αμμωνιακά (NH4+)

mg/lt

0

0

Χλωριούχα (Cl-)

mg/lt

485

478

mg/lt

544

535

Ανθρακικά (CO3-2)

mg/lt

0

0

Νιτρικά (NO3-)

mg/lt

<50

10

10

Νιτρώδη (NO2-)

mg/lt

<0,50

0

0

<3

<3
0

<250

Όξινα ανθρακικά
(HCO3-)

Μικροβιολογική Ανάλυση
Κολοβακτηριδιόμορφα

αρ./100ml

E. Coli

αρ./100ml

0

0

Εντερόκοκκοι

αρ./100ml

0

<3

Κλωστηρίδια
θειοαναγωγικά
Ψευδομονάδες
πυοκυανικές
Συνολικός αριθμός
μικροβίων

αρ./100ml

0

αρ./100ml

0

0

αρ./100ml

30
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Για το λόγο αυτό προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης που θα
μειώσει τόσο τη συγκέντρωση των χλωριούχων στα νόμιμα για πόσιμο νερό επίπεδα όσο
και των συνολικών διαλυμένων στερεών και αγωγιμότητας σε χαμηλότερα επίπεδα,
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καθιστώντας το νερό όχι μόνο πόσιμο (σύμφωνα με το νόμο) αλλά και ασφαλές σε
εποχιακές διακυμάνσεις ακόμη και σε πιθανές επιδεινώσεις της ποιότητας των νερών των
πηγών.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Για τη μονάδα αφαλάτωσης υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με
αριθμό ΑΔΑ: ΩΝ7ΝΟΡ1Φ – ΞΡ1.
Επίσης η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»με Κωδικό ΟΠΣ 5001348.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία για ένα (1) έτος, καθώς και η κανονική λειτουργία
για έξι (6) έτη της μονάδας αφαλάτωσης νερού, δυναμικότητας 8.000m3/day
επεξεργασμένου νερού έτσι ώστε το επεξεργασμένο νερό, κατάλληλης ποιότητας (πίνακας
2) να διατίθεται στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της πόλης (δεξαμενή Φαραώ).

Προέλευση

και

ποιότητα

ανεπεξέργαστου

νερού

-

ποιότητα

επεξεργασμένου
Το προς επεξεργασία νερό, προέρχεται από τις πηγές περιοχής Κουτάβου (Αϊ Γιάννη και
Παπαδάτου). Η άντληση του νερού γίνεται από τις πηγές στο αντλιοστάσιο Κουτάβου. Η
θέση του αντλιοστασίου αυτού βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της λιμνοθάλασσας του
Κουτάβου στα εσωτερικό του κόλπου του λιμανιού του Αργοστολίου, σε περιοχή με
πλούσια βλάστηση όπου το έδαφος προέρχεται από προσχώσεις.
Οι χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στις πηγές του Κουτάβου, έχουν δείξει
ότι η ποιότητα των νερών αυτών είναι πολύ χαμηλή και τα νερά μπορούν να
χαρακτηριστούν υφάλμυρα.
Η ολική σκληρότητα του νερού (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου) είναι υψηλή και βρίσκεται
κυρίως με τη μορφή ασβεστίου και λιγότερο μαγνησίου. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1
υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
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νομοθεσίας για το πόσιμο νερό παρουσιάζουν κυρίως τα χλωριόντα, που η συγκέντρωσή
τους είναι 1,5 – 2 φορές υψηλότερη από το όριο των 250ppm.
Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του οικισμού Αργοστολίου του Δήμου
Κεφαλονιάς, όπου ο μόνιμος ισοδύναμος πληθυσμός αναμένεται να είναι 24.000 κάτοικοι
(χωρίς τους τουρίστες).
Η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα είναι η παραγωγή τουλάχιστον 8.000m3/d
επεξεργασμένου νερού.
Η μονάδα θα εγκατασταθεί εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ (χώρος
πηγών Κουτάβου και αντλιοστασίου Κουτάβου), όπως φαίνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου.
Ως μέθοδος επεξεργασίας του νερού επιλέγεται η αντίστροφη όσμωση. Η εγκατάσταση θα
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστήματα για την ορθή λειτουργία της μονάδας
αντίστροφης όσμωσης και την ολοκληρωμένη επεξεργασία ύδατος μέχρι την ασφαλή
διάθεσή του στο καταναλωτικό κοινό.
Τα κύρια στάδια επεξεργασίας του νερού είναι τα εξής:
 Σύστημα προεπεξεργασίας
 Μονάδα αντίστροφης όσμωσης
 Σύστημα τελικής επεξεργασίας
Το επεξεργασμένο νερό που θα παράγει η μονάδα και θα οδηγείται στο δίκτυο ύδρευσης
της πόλης, θα είναι εντός των ορίων που ορίζει η ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία για το
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμο νερό). Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρούνται
κατ ελάχιστον οι κάτωθι ενδεικτικές παράμετροι:
Πίνακας 2: Απαιτούμενη ποιότητα επεξεργασμένου νερού
Παράμετρος

Μονάδες

pH

Επιθυμητή τιμή
6,50 – 9,50

μS/cm

<1.000 (στους 20ο C)

mg/lt

<600

Χλωριούχα (Cl-)

mg/lt

<150

Ανθρακικά (CO3-2)

mg/lt

Νιτρικά (NO3-)

mg/lt

Αγωγιμότητα
Ολικά διαλυμένα
Στερεά

6

<20

Νιτρώδη (NO2-)

mg/lt

<0,30

E. Coli

αρ./100ml

0

Εντερόκοκκοι

αρ./100ml

0

Η ποιότητα αυτή πρέπει να εγγυάται από τον διαγωνιζόμενο και θα αφορά στο νερό που θα
καταλήγει τελικά στο κεντρικό υδραγωγείο της πόλης, δηλαδή τη δεξαμενή Φαραώ.
Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά κάθε επιμέρους τμήμα της μονάδας.

1. Σύστημα προεπεξεργασίας
Στόχος του συστήματος προεπεξεργασίας είναι η επεξεργασία του νερού ώστε να γίνει
κατάλληλο για τροφοδοσία υπό πίεση στις μεμβράνες της αντίστροφης όσμωσης. Στην
έξοδο του συστήματος προεπεξεργασίας το νερό πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
 SDI (Silt Density Index) ≤ 3,0
 Θολότητα ≤ 0,5 NTU
 Ελεύθερο χλώριο ≤ 0,02ppm
Το σύστημα προεπεξεργασίας περιλαμβάνει:
- Δεξαμενή ακατέργαστου κατάλληλου ωφέλιμου όγκου ώστε να επαρκεί για την
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας (χωρίς σταματήματα)
- Αντλίες τροφοδοσίας – χαμηλής πίεσης από τη δεξαμενή ακατέργαστου
- Πολυστρωματικά φίλτρα
- Δοσομετρικό σύστημα αντικαθαλωτικού – διασπαρτικού
- Φίλτρα φυσιγγίων

1.1 Αντλίες τροφοδοσίας
Το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας θα τροφοδοτεί την μονάδα με την απαραίτητη παροχή
υφάλμυρου νερού ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή πόσιμου νερού σύμφωνα με τις
παροχές σχεδιασμού του έργου. Θα αποτελείται από τουλάχιστον 3 (2 σε λειτουργία + 1
εφεδρική)

φυγοκεντρικές

αντλίες

ξηρής

εγκατάστασης.

Οι

αντλίες

θα

είναι

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316L και θα διαθέτουν όλα τα αναγκαία
υδραυλικά εξαρτήματα για την ευχερή αποσυναρμολόγησή τους από υλικά ανθεκτικά στην
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διάβρωση. Η εκκίνηση των αντλιών θα γίνεται από ομαλό εκκινητή. Η λειτουργία των
αντλιών θα ελέγχεται από το σύστημα αυτοματισμού της εγκατάστασης.

1.2. Φίλτρανση
Σκοπός των πολυστρωματικών φίλτρων είναι η κατακράτηση των αιωρούμενων
σωματιδίων.
Το ακατέργαστο νερό θα τροφοδοτείται από

τις αντλίες τροφοδοσίας σε αυτόματα

πολυστρωματικά φίλτρα παρακράτησης θολότητας και αιωρούμενων σωματιδίων. Τα
πολυστρωματικά φίλτρα θα περιλαμβάνουν κλίνη φίλτρανσης αποτελούμενη από
χαλαζιακή αμμο διαφόρων κοκομετριών και ανθρακίτη. Το κέλυφος των φίλτρων θα είναι
κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Η
μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10Bar. Το προς επεξεργασία νερό θα εισέρχεται από το
πάνω μέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει την κλίνη των πληρωτικών υλικών, θα
εξέρχεται από το κάτω μέρος του φίλτρου. Ο καθαρισμός των φίλτρων θα γίνεται με
αντιστροφή της ροής εντός του φίλτρου (Backwash). Για την αυτόματη εκτέλεση του κύκλου
λειτουργίας και πλύσης κάθε φίλτρο θα περιλαμβάνει 5 ανεξάρτητες αυτόματες βαλβίδες
τύπου πεταλούδας, με δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα 316, και πνευματικό ενεργοποιητή. Η
λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό ελεγκτή ο οποίος θα καθορίζει την
συχνότητα και την διάρκεια των πλύσεων μέσω χρονοπρογράμματος ή αισθητήρων πίεσης.
O αριθμός και το μέγεθος των φίλτρων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα
φίλτρανσης μικρότερη από 20m/h κατά την κανονική λειτουργία και μικρότερη από 24m/h
όταν ένα εκ των φίλτρων βρίσκεται σε πλύση.
Η αντίστροφη πλύση των φίλτρων θα εκτελείται μέσω φυγοκεντρικής αντλίας κατάλληλης
δυναμικότητας. Θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο αντλίες (1 σε λειτουργία

+ 1

εφεδρική). Οι αντλίες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316L και θα
διαθέτουν όλα τα αναγκαία υδραυλικά εξαρτήματα για την ευχερή αποσυναρμολόγησή
τους από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση. Η εκκίνηση των αντλιών θα γίνεται από ομαλό
εκκινητή. Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται από το σύστημα αυτοματισμού της
εγκατάστασης.

1.3. Χημικά πρόσθετα
Η τροφοδοσία κατάλληλου αντικαθαλωτικού προσθέτου αποτρέπει την κατακάθιση
σκληρών αποθέσεων στην επιφάνεια των μεμβρανών, προστατεύοντας τες από βουλώματα
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(fouling). Για λόγους ασφαλείας αποκλείεται η χρήση οξέος ως χημικό προκατεργασίας για
την επίτευξη αυτού του στόχου.
Για την προστασία των μεμβράνων αντίστροφης όσμωσης από επικαθήσεις αλάτων,
αιωρούμενων στερεών και εναπομενόντων κολλοειδών στις μεμβράνες και την διατήρηση
της καλής λειτουργίας της μονάδας αντίστροφης όσμωσης προβλέπεται η προσθήκη
κατάλληλης ποσότητας αντικαθαλατωτικού διαλύματος πριν την είσοδο στις μεμβράνες
αντίστροφης όσμωσης. Το σύστημα προσθήκης αντικαθαλατωτικού θα αποτελείται από
δυο δοσομετρικές αντλία ανά γραμμή αντίστροφης όσμωσης (1 σε λειτουργία και μία
εφεδρική με αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση σφάλματος) και δοχείο αποθήκευσης από
PE με έλεγχο χαμηλής στάθμης και άδειου δοχείου .

1.4. Φίλτρα φυσιγγίων
Μετά την προσθήκη των χημικών προσθέτων και πριν την είσοδο στις μεμβράνες
αντίστροφής όσμωσης το νερό θα διέρχεται από κατάλληλο αριθμό φίλτρων φυσιγγίων ασφαλείας. Τα φίλτρα φυσιγγίων θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
και θα δέχονται φυσίγγια με δυνατότητα κατακράτησης 5μm ή 1μm.

2. Μονάδα αντίστροφης όσμωσης

2.1 Αντλίες υψηλής πίεσης
Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της
αντίστροφης όσμωσης, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη αντλία φυγοκεντρικού τύπου. Η
αντλία υψηλής πίεσης θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 316L. Η
δυναμικότητα της αντλίας θα είναι τέτοια ούτε ώστε η αντλία να μπορεί να λειτουργήσει
σε πίεση τουλάχιστον 2 bar μεγαλύτερη από την θεωρητικά προβλεπόμενη, για την
συγκεκριμένη ποιότητα νερού.
Η αντλία υψηλής πίεσης θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη ώστε να αντέχει σε συνεχή
λειτουργία, σε μεγάλο εύρος περιστροφής. Η σύνδεση της αντλίας και του ηλεκτροκινητήρα
θα γίνεται απευθείας μέσω οδοντωτού πολύσφηνου ή μέσω εύκαμπτου συνδέσμου.
Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός, με τάση λειτουργίας 400 V/50 Hz, κατάλληλος για συνεχή
λειτουργία, κλάσης F, βαθμού προστασίας ΙΡ 55 και κλάσης απόδοσης ΙΕ3..
Για την αποφυγή των ισχυρών καταπονήσεων της μονάδας κατά τη φάση εκκίνησης και
στάσης της αντλίας υψηλής πίεσης (υδραυλικό πλήγμα) και για την ακριβή ρύθμιση του
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σημείου λειτουργίας, κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση ρυθμιστή στροφών σε κάθε
αντλία υψηλής πίεσης.
Κριτήρια σχεδιασμού
Παράμετρος
Μέγιστη πίεση στην κατάθλιψη των
αντλιών υψηλής πίεσης
Εφεδρεία
Αριθμός
αντλιών
επεξεργασίας

ανά

γραμμή

Υδραυλικός βαθμός απόδοσης αντλίας

Μονάδα

Τιμή

bar

16

%

50

Νο

1

%

60

Η εφεδρική αντλία υψηλής πίεσης θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου επεξεργασίας ώστε να
είναι άμεσα διαθέσιμη για αντικατάσταση των εν λειτουργία αντλιών σε περίπτωση
βλάβης.
Στην κατάθλιψη των αντλιών υψηλής πίεσης προβλέπονται όλα τα απαραίτητα υδραυλικά
εξαρτήματα και όργανα για την σωστή και άρτια λειτουργία του συστήματος (μανόμετρα,
διακόπτες υψηλής πίεσης κτλ).

2.2 Μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης – Δοχεία μεμβρανών
Το υφάλμυρο νερό εξερχόμενο από τις αντλίες υψηλής πίεσης θα διοχετεύεται στις
μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης. Οι μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης θα είναι
σπειροειδούς τύλιξης, με μεγάλη ικανότητα απόρριψης αλάτων (≥ 99 %), χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής ενεργής επιφάνειας. Οι μεμβράνες θα έχουν
διάμετρο 8’’ και θα βρίσκονται τοποθετημένες σε σειρά μέσα σε μεμβρανοδοχεία από
βαρέως τύπου συνθετικό υλικό (fiberglass). Τόσο μεταξύ των στοιχείων μεμβράνης όσο και
στην είσοδο και την έξοδο του κάθε δοχείου πίεσης θα τοποθετηθούν

κατάλληλα

παρεμβύσματα (o-rings ή άλλου τύπου στεγανωτικά στοιχεία) ώστε να μην αναμιγνύεται το
παραγόμενο νερό με την άλμη. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε μεμβράνης από τα
μεμβρανοδοχεία θα γίνεται εύκολα, χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση άλλων
εξαρτημάτων ή μεμβρανοδοχείων.
Τα μεμβρανοδοχεία θα είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε πιέσεις έως 300 PSI και
έκαστο θα φέρει όλες τις απαραίτητες υδραυλικές συνδέσεις (τύπου νictaulic) για την ορθή
λειτουργία της μονάδας, οι οποίες θα είναι από κατάλληλο υλικό υψηλής αντοχής
στην διάβρωση.
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Τα μεμβρανοδοχεία θα φέρουν πλευρικά στόμια για την είσοδο του υφάλμυρου νερού και
την έξοδο της άλμης, ενώ θα είναι ευχερές το άνοιγμα κάθε μεμβρανοδοχείου χωρίς να
απαιτείται

η

αποσυναρμολόγηση

όλου

του

συστήματος

τροφοδοσίας

των

μεμβρανοδοχείων.
Για το ποιοτικό έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας αντίστροφης όσμωσης, θα παρέχεται η
δυνατότητα ελέγχου με:
α) δειγματοληψία του νερού στη γραμμή προϊόντος και απόρριψης (άλμης) για κάθε
γραμμή επεξεργασίας
β) διάταξη δειγματοληψίας στη γραμμή προϊόντος σε κάθε μεμβρανοδοχείο
Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν εξαρτάται από τον τύπο τους και
από τον σχεδιασμό της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα παρακάτω
κριτήρια σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, για τον σχεδιασμό της μονάδας, ο συντελεστής
παροχής των μεμβρανών (flow factor), θα ληφθεί ως 85% ετησίως, για τριετή λειτουργία.

Παράμετρος

Μονάδα

Τιμή

m3/d

8.000

Αριθμός γραμμών

Νο

≥2

Αριθμός μεμβρανών ανά μεμβρανοδοχείο

Νο

≥6

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

16

l/m2 .h

<30

%

≥80%

Παραγωγή αφαλατωμένου νερού

Φόρτιση μεμβρανών συστήματος
Βαθμός ανάκτησης μονάδας

Στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου θα επισυνάπτεται πρόγραμμα σχεδιασμού
του συστήματος αντίστροφης όσμωσης από τον προμηθευτή ή κατασκευαστή των
μεμβρανών με το οποίο θα πιστοποιούνται οι παράμετροι του σχεδιασμού, η
διαστασιολόγηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος καθώς και η ποσότητα
και ποιότητα εκροής παραγόμενου νερού σε όλο το εύρος των θερμοκρασιών λειτουργίας
(16° C - 26° C). Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα του παραγόμενου νερού θα πρέπει να είναι
μικρότερη των 1000 μS/cm ως αγωγιμότητα ή 600 mg/lt ως TDS, στους 26°C.
Από τις

μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης θα εξέρχεται αφενός αφαλατωμένο νερό

χαμηλής πίεσης και αφετέρου άλμη. Η άλμη θα διατίθεται σε παρακείμενο αποδέκτη. Πιο
συγκεκριμένα, θα καταλήγει (μαζί με τα νερά των πλύσεων των φίλτρων) σε παρακείμενη
τάφρο που καταλήγει στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου.
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2.3 Σύστημα χημικών καθαρισμών
Η διάρκεια ζωής των μεμβρανών είναι μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει το
λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης και εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας και τον
καθαρισμό τους.
Κάθε φορά που διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας αντίστροφης όσμωσης απαιτείται
αυτόματη έκπλυση όλου του συστήματος αντίστροφης όσμωσης με αφαλατωμένο νερό,
προκειμένου να απομακρυνθεί το υφάλμυρο νερό από τις μεμβράνες. Επίσης, σε τακτά
χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, είναι
απαραίτητο να γίνεται χημικός καθαρισμός των μεμβρανών για την απομάκρυνση
ακαθαρσιών και επικαθήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε φράξιμο και καταστροφή των
μεμβρανών (Cleanίng in Place, CIP).
Για την έκπλυση και τον χημικό καθαρισμό των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης θα
χρησιμοποιηθεί αυτόματο σύστημα το οποίο μπορεί να είναι κοινό για όλες τις γραμμές
αντίστροφης όσμωσης. Το σύστημα έκπλυσης – χημικού καθαρισμού θα αποτελείται από
τα παρακάτω:
 Δεξαμενή αποθήκευσης κατάλληλου όγκου, κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο
 Αυτόματες βαλβίδες για την εκτέλεση των κύκλων έκπλυσης – χημικού καθαρισμού.
 Φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά στην
διάβρωση.

Σύστημα τελικής επεξεργασίας
Το σύστημα τελικής επεξεργασίας (μετακατεργασία) περιλαμβάνει την ρύθμιση του pH και
της σκληρότητας του τελικού νερού για την προστασία τόσο του δικτύου ύδρευσης και την
ομαλοποίηση της διαβρωτικότητας του παραγόμενου αφαλατωμένου νερού αλλά και την
προσθήκη γεύσης στο νερό που φτάνει τελικά στον καταναλωτή.
Το σύστημα θα πρέπει να επιτυγχάνει ένα τελικό προϊόν που θα φτάνει στη δεξαμενή
Φαραώ που θα καλύπτει κατ ελάχιστον τις απαιτήσεις των παραμέτρων του πίνακα 1 και
συγχρόνως να είναι γευστικό προς τον καταναλωτή.
Το σύστημα μετακατεργασίας, κατ ελάχιστον θα περιλαμβάνει ρύθμιση pH και
μεταχλωρίωση.

Ρύθμιση pH
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Για την τελική ρύθμιση του pH πριν την διανομή του πόσιμου νερού θα χρησιμοποιηθεί
διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου NaOH πυκνότητας έως 50%.
Η δοσομέτρηση του διαλύματος NaOH στα επιθυμητά σημεία θα γίνεται με δοσομετρικές
αντλίες οι οποίες θα διαθέτουν αυτόματη ρύθμιση της παροχής.
Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών τελικής ρύθμιση του pH θα ρυθμίζεται αναλογικά
με βάσει τη μέτρηση pH στην έξοδο της εγκατάστασης. Η δυναμικότητα των δοσομετρικών
αντλιών θα καλύπτει τη μέγιστη κάθε φορά απαιτούμενη δόση.
Θα περιλαμβάνεται ένα ζεύγος δοσομετρικών αντλιών (1 σε λειτουργία και 1 εφεδρική) ανά
γραμμή επεξεργασίας.
Για την αποθήκευση του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου θα εγκατασταθεί δοχείο
κατασκευασμένο από PE, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 30 ημέρες
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης σε μέση δόση (Smg/I) για την
ημερήσια παροχή.Το δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική
βάνα καθώς και έλεγχο στάθμης για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών,
και για την επαναπλήρωση του.

Μεταχλωρίωση
Για την απολύμανση του πόσιμου νερού πριν την διανομή, θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου.
Η δοσομέτρηση του διαλύματος NaOCl στα επιθυμητά σημεία θα γίνεται με δοσομετρικές
αντλίες οι οποίες θα διαθέτουν αυτόματη ρύθμιση της παροχής.
Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών μεταχλωρίωσης θα ρυθμίζεται αναλογικά με
βάσει της παροχής του παραγόμενου νερού καθώς και την μέτρηση του υπολειμματικού
χλωρίου στην έξοδο της εγκατάστασης. Η δυναμικότητα των δοσομετρικών αντλιών θα
καλύπτει τη μέγιστη κάθε φορά απαιτούμενη δόση.
Θα περιλαμβάνεται ένα ζεύγος δοσομετρικών αντλιών (1 σε λειτουργία και 1 εφεδρική) ανά
γραμμή επεξεργασίας.
Για την αποθήκευση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου θα εγκατασταθεί δοχείο
κατασκευασμένο από PE, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 30 ημέρες
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης σε μέση δόση (Smg/I) για την
ημερήσια παροχή. Το δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική
βάνα καθώς και έλεγχο στάθμης για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών,
και για την επαναπλήρωση του.
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3. Σωληνώσεις
Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής πίεσης του νερού τροφοδοσίας
(εισαγωγή των μεμβρανών) και της άλμης (εξαγωγή), θα είναι κατασκευασμένα από
κατάλληλο υλικό για τις συνθήκες λειτουργίας.
Οι σωληνώσεις χαμηλής πίεσης και τα εξαρτήματά τους (γραμμή παροχής νερού
τροφοδοσίας, έξοδος παραγόμενου νερού κ.λ.π.) θα είναι από PVC ή πολυαιθυλένιο HDPE
μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, υψηλής αντοχής στη διάβρωση.
Οι σωληνώσεις μετά την αντλία υψηλής πίεσης και στην απόρριψη, θα είναι
κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό αντοχής στις πιέσεις λειτουργίας για την αλατότητα
του διερχόμενου νερού.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε περίπτωση το νερό δεν θα
περιέχει διαβρωτικούς παράγοντες για τις σωληνώσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού ένας λόγος Langelier θετικός
(LSI>0).

4. Διατάξεις ασφαλείας
Για την απόλυτη προστασία του συγκροτήματος για εκτός παραμέτρων λειτουργία του, θα
υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα ελέγχου για να
σημάνουν συναγερμό ή να διακόπτουν τη λειτουργία του αν αυτό χρειαστεί.
Οι διατάξεις αυτές θα είναι τουλάχιστον:
 Διακόπτης χαμηλής στάθμης στη δεξαμενή ακατέργαστου νερού
 Μαγνητο-Θερμικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα
 Διακόπτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης
 Συναγερμός υψηλής τιμής REDOX στην είσοδο της αντίστροφης ώσμωσης
 Συναγερμός υψηλής αγωγιμότητας παραγόμενου νερού στην έξοδο των μεμβρανών
 Αυτοματισμός

διακοπής

λόγω

χαμηλού

ρυθμού

τροφοδότησης

αντικαθαλατωτικού και διαλύματος μεταθειώδους νατρίου
 Οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και
ασφαλή λειτουργία της μονάδας και την προστασία του προσωπικού.
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5. Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

Όργανα ελέγχου
Για το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης αφαλάτωσης, θα περιλαμβάνονται
τα παρακάτω όργανα κατ' ελάχιστον (όσα περιλαμβάνονται ήδη στις διατάξεις ασφαλείας
εξαιρούνται από την κάτωθι λίστα)
 Μετρητής παροχής: Στην έξοδο του διηθήματος από κάθε μία γραμμή (skid)
μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, στην γραμμή άλμης κάθε μονάδας αντίστροφης
όσμωσης (skid) και στην γραμμή του τελικού προϊόντος που οδηγείται στην
δεξαμενή Φαραώ, με βάση την οποία θα γίνεται και η τελική πληρωμή του
Αναδόχου στην περίοδο κανονικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, στην κεντρικό
καταθλιπτικό αγωγό που θα οδηγεί το τελικό προϊόν στο υφιστάμενο δίκτυο (προς
τη δεξαμενή Φαραώ) θα εγκατασταθούν δύο ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα
υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια καλύτερη του 0,2%) σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους
ώστε να μην επηρεάζει η λειτουργία του ενός τη μέτρηση του άλλου.
 Μανόμετρα: ανάντη και κατάντη των πολυστρωματικών φίλτρων, ανάντη και
κατάντη κάθε συστοιχίας μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, στην κατάθλιψη κάθε
αντλίας, ανάντη και κατάντη κάθε αντλίας υψηλής πίεσης, στην έξοδο του
διηθήματος από τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης.
 Μετρητής πίεσης: ανάντη και κατάντη των πολυστρωματικών φίλτρων, ανάντη των
αντλιών υψηλής πίεσης, ανάντη των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, στην έξοδο
του διηθήματος από τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης
 Μετρητής οξειδοαναγωγικού δυναμικού (Redox): ανάντη της μονάδας αντίστροφης
όσμωσης
 Μετρητής θερμοκρασίας: ανάντη της μονάδας αντίστροφης όσμωσης.
 Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου: στην έξοδο της εγκατάστασης.
 Μετρητής αγωγιμότητας: στην έξοδο του διηθήματος από τις μεμβράνες
αντίστροφης όσμωσης, στην έξοδο της εγκατάστασης.
 Μετρητής ρΗ: στην έξοδο της εγκατάστασης (στο τελικό προϊόν)
 Μετρητής στάθμης: στις δεξαμενές ακατέργαστου και τελικού νερού
 Διακόπτες στάθμης: σε κάθε δεξαμενή νερού ή χημικών.
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 Οποιοδήποτε ακόμη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο για την
αυτόματη και αδιάλειπτη λειτουργία του έργου, τον πλήρη έλεγχο και την
προστασία του εξοπλισμού, της εγκατάστασης και του προσωπικού.
Όλες οι μετρήσεις θα μεταφέρονται στο σύστημα SCADA για επεξεργασία και αποθήκευση
στο κέντρο ελέγχου.
Τα όργανα ελέγχου, με κατάλληλα αισθητήρια, θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας,
αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ή υπέρβαση καθορισμένων ορίων.

Σύστημα

τηλεελέγχου -

τηλεχειρισμού

και

καταχώρησης

δεδομένων (SCADA)
Η μονάδα θα φέρει πλήρη διάταξη σύνδεσης των PLC, με Η/Υ ο οποίος θα βρίσκεται στο
κέντρο ελέγχου του κτιρίου Διοίκησης και θα επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο και επίβλεψη της
λειτουργίας της εγκατάστασης.
Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεελέγχου και
τηλεχειρισμών που θα ελέγχει κατ ελάχιστον τις κάτωθι παραμέτρους:
 pH
 Αγωγιμότητα - ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)
 Χλωριούχα
Με το σύστημα αυτό θα μπορούν να μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, όλες οι
παράμετροι λειτουργίας που ελέγχονται από τα PLC της μονάδας καθώς και οι παραπάνω
παράμετροι ελέγχου ποιότητας που τέθηκαν στον Η/Υ του κέντρου ελέγχου.
Ενδεικτικά, για τη μονάδα, θα μεταδίδονται οι παρακάτω μετρήσεις:
 πιέσεις στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας
 θερμικά στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας
 πιέσεις στις εισόδους και εξόδους των πολυστρωματικών φίλτρων
 πίεσης στην είσοδο των αντλιών υψηλής πίεσης,
 πίεσης στην είσοδο των μεμβρανών,
 πίεσης στην έξοδο των μεμβρανών για το πόσιμο νερό,
 πίεσης στην έξοδο των μεμβρανών για την άλμη
 ύπαρξης ελεύθερου χλωρίου (τιμή REDOX) στην είσοδο των μεμβρανών,
 θερμοκρασίας νερού στην είσοδο των μεμβρανών,
 αγωγιμότητας παραγόμενου νερού στην έξοδο των μεμβρανών,
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 τιμής του pH στην γραμμή παραγόμενου νερού,
 στάθμης στην δεξαμενή ακατέργαστου νερού,
 στάθμη στις δεξαμενές πόσιμου νερού
 παροχές παραγόμενου νερού και άλμης
 ώρες λειτουργίας της μονάδας
 οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη, για τον απόλυτο έλεγχο
και την ασφαλή λειτουργία της μονάδας
Για όλα τα παραπάνω ελεγχόμενα μεγέθη, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης
ενεργοποίησης συναγερμού (Alarm) ειδοποίησης και διακοπής της λειτουργίας της
μονάδας όταν ξεπεραστούν τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας.
Οι ιδιότητες του συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού θα είναι:
 Ο πλήρης έλεγχος και εποπτεία της μονάδας από το Κέντρο Ελέγχου, αλλά και από
τα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η διασύνδεση του Κέντρου Ελέγχου με τα
γραφεία της Υπηρεσίας θα επιτυγχάνεται μέσω ασύρματων επικοινωνιών και τη
χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 Οι προτεινόμενοι ελεγκτές (controllers) θα πρέπει να είναι ιδίου τύπου και να
διαθέτουν ενσωματωμένη εφεδρική επικοινωνία για λόγους εξασφάλισης της
συνεχούς επικοινωνίας. Θα πρέπει αυτή να πραγματοποιείται είτε με τη χρήση
δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS) είτε μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi ή
άλλου που θα προτείνει ο διαγωνιζόμενος. Και οι δυο τρόποι επικοινωνίας θα
πρέπει να είναι ενσωματωμένες στον ελεγκτή. Η βασική επικοινωνία θα είναι με
GMS/GPRS και σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας αυτής θα δύναται αυτόματα
και άμεσα να αναλαμβάνει η άλλη (εφεδρική) για την επικοινωνία με το Κέντρο
Ελέγχου και λήψης δεδομένων (λειτουργία hot redundant) ώστε να μην χάνεται η
επικοινωνία ακόμη σε περίπτωση βλάβης μίας εξ αυτών. Ο ελεγκτής (controller)
πέραν των δυο, ενσωματωμένων στον ελεγκτή, επικοινωνιών που θα πρέπει να
διαθέτει, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την αναβάθμιση σε δορυφορική
επικοινωνία, η οποία θα πρέπει επίσης να είναι ενσωματωμένη στον ίδιο τον
ελεγκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει σήμα GSM ή Wi-Fi ή άλλο ασύρματο
δίκτυο στο σημείο τοποθέτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνεται η δυνατότητα
αναβάθμισης σε δορυφορική επικοινωνία (να δίδεται ως προαιρετική δυνατότητα
με πλήρη στοιχεία της προτεινόμενης επικοινωνίας) από τον ίδιο τον κατασκευαστή
του ελεγκτή. Επιπλέον, ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει οθόνη ενδείξεων

17

τουλάχιστον 2”, το κάλυμμα του να είναι από αλουμίνιο για αντοχή σε μηχανικές
καταπονήσεις, να έχει προστασία τουλάχιστον IP65 και να διαθέτει εσωτερική
μνήμη για αποθήκευση τιμών. Θα πρέπει να έχει τροφοδοσία 12 ή 24 VDC με
ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία 4k VDC και προστασία από ρεύματα
εκφόρτισης (EDS) τουλάχιστον 15kV. Θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον τροφοδοσία
από εσωτερική μπαταρία που σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής τροφοδοσίας
θα πρέπει αυτόματα να αναλαμβάνει η εσωτερική μπαταρία την τροφοδοσία του
σταθμού ώστε να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων και μετρήσεων (λειτουργία hot
redundant). Τέλος, ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο GPS για
εμφανίζεται στον χάρτη το σημείο όπου είναι τοποθετημένος ο ελεγκτής (τοπικός
σταθμός) και να δίνει εντολή συναγερμού σε περίπτωση παράνομης αλλαγή θέσης
αυτού (προστασία κλοπής).
 Η δυνατότητα συλλογής, παρακολούθησης και επεξεργασίας των σημάτων ελέγχου
από τον Η/Υ με χρήση κατάλληλου λογισμικού,
 Ο συνεχής έλεγχος σε πραγματικό χρόνο (REALΤΙΜΕ) των ελεγχόμενων μεγεθών, με
άμεση ανταπόκριση του συστήματος σε περίπτωση συναγερμού, και δυνατότητα
διαμόρφωσης του βέλτιστου για τον ΚτΠ ισοζυγίου νερού που αποδίδεται στις
δεξαμενές Φαραώ.
 Η δημιουργία βάσης δεδομένων με ιστορικά τιμών από τα σημεία ελέγχου για
κάθε μετρούμενη μεταβλητή αλλά με βάση την συχνότητα γεγονότων,
 Η αυτόματη εγγραφή και αποθήκευση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αλλά
και των ιστορικών δεδομένων,
 Η δυνατότητα μαθηματικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων τόσο σε
πραγματικό χρόνο, όσο και των ιστορικών δεδομένων,
 Η δυνατότητα ορισμού των ορίων ελέγχου
 Η δυνατότητα ελέγχου ΟΝ - OFF της μονάδας,
 Η δυνατότητα επέκτασης (επεκτασιμότητα) του συστήματος για ενσωμάτωση
μελλοντικών απαιτήσεων και συμβατότητα με πολλούς κατασκευαστές εξοπλισμού
(hardware) της αγοράς.
Στο σύστημα θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε (και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω :
 Τα κατάλληλα αισθητήρια (όργανα ελέγχου)
 Ο κατάλληλος εξοπλισμός (hardware), για τη συλλογή των σημάτων των
παραμέτρων και την προώθηση των εντολών λειτουργίας,
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 Το λογισμικό,
 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
 Η μονάδα αδιάλειπτου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) για την τροφοδοσία
του εξοπλισμού του κέντρου ελέγχου.
Όλες οι διατάξεις θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες και συνδεδεμένες προς κάθε
δίκτυο.

6.Πίνακες ισχύος – Πίνακες μέσης τάσης
Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα ισχύος των αντλιών τροφοδοσίας, της αντλίας υψηλής
πίεσης και των δοσιμετρικών αντλιών. Θα παρέχει ηλεκτρική τροφοδοσία σε όλα τα
ηλεκτρονικά όργανα του συστήματος, καθώς και ηλεκτρική τροφοδοσία στους
εξαεριστήρες και στα φώτα του/των εμπορευματοκιβωτίων (container). Τέλος, θα
συνεργάζεται με τον ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και θα φέρει σήμανση CE.
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι πίνακες μέσης τάσης θα είναι κατάλληλοι για
σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 20 kV, 50 Hz με:


ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA – 350 MVA στα 15 kV – 20 kV αντίστοιχα,



ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz,



αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16 kA/1 sec.

Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα
πρότυπα IEC για:


θερμοκρασίες από -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C)



μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1.000 m



στάθμη μόνωσης (τάση αντοχής) σε 50 Hz επί 1 min, 50 kV και στάθμη μόνωσης
125 kV για κρουστική τάση 1,2/50 μs,



σχετική υγρασία 95% μέγιστη.

Η προστασία των πινάκων θα είναι τουλάχιστον ΙΡ 41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η
στάθμη μόνωσης 20 N κατά VDE0111.
O κατασκευαστής – προμηθευτής των πινάκων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία
στον σχεδιασμό και την κατασκευή πινάκων μέσης τάσης. Όλα τα υλικά θα προέρχονται
από κατασκευαστή που έχει ISO 9001:2008.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών
προτύπων:
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IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV
and up to and including 54 kV
IEC 60265

MV switches

IEC 60129

AC disconnectors and earthing switches

IEC 60694

Common clauses for MV switchgear and controlgear

IEC 60420

MV AC switch-fuse combinations

IEC 60056

MV AC circuit breakers

IEC 60282-1

MV fuses

IEC 60185

Current transformers

IEC 60186

Voltage transformers

IEC 60801

Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and

control equipment.

7.Μετασχηματιστές

Μετασχηματιστές έντασης
Οι τρεις μετασχηματιστές έντασης, ένας για κάθε φάση, θα είναι κατασκευασμένοι από
εποξειδική ρητίνη, θα είναι απλού πυρήνα και θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα
ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, ήτοι:
στάθμη μόνωσης

24 kV

σειρά μονώσεως

R20N

κλάση ακρίβειας

1

συντελεστής κορεσμού 5
σχέση μετασχηματισμού

200/5 Α

ονομαστική ή φαινόμενη ισχύς 15 VA
Ο προμηθευτής θα είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου
από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Μετασχηματιστές τάσης
Οι τρεις μετασχηματιστές τάσης, ένας για κάθε φάση, θα είναι εποξειδικής ρητίνης διπλού
τυλίγματος, σύμφωνοι με τα VDE 414, IEC 60186 και IEC 444. Χρησιμοποιούνται για την
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τροφοδοσία των κυκλωμάτων τάσεως των οργάνων μετρήσεως. Ανάλογα με τις ανάγκες θα
είναι κατάλληλοι ή για συνδεσμολογία φάση – φάση ή φάση – γη (θα διευκρινίζεται ανά
περίπτωση). Η προστασία τους θα γίνεται με τη χρήση ασφαλειών Μ.Τ. ή αυτόματο
διακόπτη ισχύος. Θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά,
ήτοι:
στάθμη μόνωσης

24 kV

σειρά μονώσεως

R20N

κλάση ακρίβειας

0,5

σχέση μετασχηματισμού
ισχύς εξόδου

20/0,1 kV

κατάλληλη για τη λειτουργία των οργάνων

ονομαστική συχνότητα 50 Hz
Ο προμηθευτής θα είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου
από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

8. Μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια (container) – προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
Η μονάδα (εκτός των δεξαμενών ακατέργαστου και αφαλατωμένου νερού) θα βρίσκεται
εργονομικά εγκαταστημένη εντός καινούριων μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων, των
οποίων οι διαστάσεις θα αναλύονται λεπτομερώς.
Το κάθε εμπορευματοκιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα του
οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στην προσφορά, θα φέρει μία μεγάλη θύρα για
εύκολη είσοδο – έξοδο και επισκεψιμότητα. Παράλληλα θα φέρει ανοίγματα στην οροφή
πάνω από κάθε φίλτρο θολότητας για την εύκολη πρόσβαση και πλήρωση των φίλτρων με
τα υλικά πλήρωσης.
Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός του εμπορευματοκιβωτίου θα
υπάρχει διάταξη εξαερισμού (για την απαγωγή θερμότητας) και σύστημα κλιματισμού.
Επίσης θα διαθέτει άριστη θερμομόνωση πολυουρεθάνης 4mm και θα φέρει λαμπτήρες
LED για κατάλληλο φωτισμό.
Το δάπεδο των container θα είναι επικαλυμμένο με ειδικό υλικό ανθεκτικό σε διαβρώσεις
(βιομηχανικό δάπεδο).
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Σημειώνουμε ότι το σύστημα κλιματισμού δεν θα είναι μόνιμα σε λειτουργία αλλά θα
τίθεται σε λειτουργία μόνο κατά τον χρόνο που οι τεχνικοί θα προβαίνουν σε επισκευή ή
συντήρηση της μονάδας.
Εναλλακτικά είναι δυνατή η εγκατάσταση της μονάδας εντός προκατασκευασμένου
μεταλλικού οικίσκου, ο οποίος θα μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε δομικά έργα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και για τον
οικίσκο, σχετικά με την εργονομία, την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας και τις
διατάξεις εξαερισμού και κλιματισμού, όπως και για τα εμπορευματοκιβώτια.

9. Σύστημα απόρριψης άλμης
Θα εγκατασταθεί αγωγός απόρριψης άλμης από τη μονάδα αφαλάτωσης μέχρι την
παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο που καταλήγει στη λιμνοθάλασσα του
Κουτάβου. Ειδικότερα θα εγκατασταθεί αγωγός κατάλληλης διατομής (βάσει
μελέτης του Αναδόχου) ο όποιος θα εκρέει σε κατάλληλο σημείο της τάφρου και
κάτω από την κοίτη της.
Ο αγωγός θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10,
PN 10atm.

10. Αγωγοί υφάλμυρου και πόσιμου νερού
Για την προσαγωγή στη μονάδα αφαλάτωσης του υφάλμυρου νερού θα εγκατασταθεί
αγωγός από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, PN 10atm.
Για την προσαγωγή του αφαλατωμένου νερού προς τις υφιστάμενες δεξαμενές του δήμου
και συγκεκριμένα προς τη δεξαμενή Φαραώ, θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος αγωγός
που μεταφέρει το ακατέργαστο νερό από τις πηγές Νερομάνα του Κουτάβου.

11.Σύστημα φωτοβολταϊκών
Θα εγκατασταθεί φ/β σύστημα ισχύος 60kW κατάλληλο για σύνδεση με το Δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει υπό καθεστώς net metering. Το σύστημα των
φ/β αποτελείται από:
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11.1 Διακόσια σαράντα (240) φ/β πλαίσια ισχύος 250W πολυκρυσταλλικού
πυριτίου.
Τα Φ/Β Πλαίσια πρέπει να είναι αποκλειστικά επίπεδου τύπου, όχι συγκεντρωτικού τύπου
και χωρίς χρήση ανακλαστήρων, κατόπτρων και συστημάτων αυτομάτου προσανατολισμού
(trackers).
Για τις ανάγκες του παρόντος, ως «ιδίων τύπου (Models) Φ/Β Πλαίσια» ορίζονται τα Φ/Β
Πλαίσια που πρέπει σε σχέση με τα προσφερόμενα να:


είναι ίδιας τεχνολογίας (πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή μονοκρυσταλλικού)



είναι ιδίου κατασκευαστή



έχουν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις



έχουν ίδιο αριθμό Φ/Β κυψελών (cells) ίδιων διαστάσεων, σε όμοια ηλεκτρολογική
συνδεσμολογία μεταξύ τους



ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του
κατασκευαστή

Τα Φ/Β Πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τεχνολογίας
μονοκρυσταλλικού ή/και πολυκρυσταλλικού πυριτίου και θα είναι ίδιας ονομαστικής
ισχύος και η οποία θα είναι τουλάχιστον 250Wp έκαστο.
Τα Φ/Β Πλαίσια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού
πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, IEC 61215:2005, IEC 61730-1:2007,
IEC 61730-2:2007 ή ισοδύναμα.
Τα Φ/Β πλαίσια πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης για περίοδο εικοσιπέντε
(25) ετών στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος.
Τα Φ/Β πλαίσια πρέπει να συνοδεύονται από 12ετή εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης διάρκειας 25 ετών με:


ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 97% στο 1ο έτος, και



απώλεια απόδοσης το πολύ 0,70% ανά έτος (από το 2ο έτος έως το 25ο)

Τα Φ/Β χαρακτηρίζονται ως «ιδίου τύπου (Model)» αν πληρούν όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική ονομαστική ισχύ (Wp), για λόγους που
οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην ταξινόμηση (sorting) λόγω flashing test.
Τα φ/β πλαίσια που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί εντός του
τελευταίου έτους.
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Τα Φ/Β πλαίσια σε περίπτωση βλάβης ή με το πέρας της διάρκειας ζωής τους να μπορούν
να ανακυκλωθούν σε κέντρο ανακύκλωσης σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα
απόβλητα 2008/98/EC και την αναδιατύπωση οδηγίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τον κανονισμό μεταφοράς αποβλήτων (1013/2006/EC).
Ο Ανάδοχος με την παράδοση των Φ/Β Πλαισίων θα πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα
στοιχεία απόδοσης για κάθε Φ/Β Πλαίσιο σε STC (flash reports) τόσο σε ηλεκτρονική
(αρχεία Excel) όσο και σε έντυπη μορφή. Η ισχύς κάθε Φ/Β πλαισίου σε STC που θα
προκύψει από τα flash report δε μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής ισχύος του εν
λόγω Φ/Β πλαισίου (Plus Sorting).
Επιπλέον τα Φ/Β πλαίσια πρέπει:


Να έχουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με την 2004/108/EC και την 2006/95/EC, από
αρμόδιο φορέα



Να είναι πιστοποιημένα για αυξημένη μηχανική αντοχή σε φορτίο χιονιού 5400Pa
στην εμπρόσθια όψη και τουλάχιστον 2400Pa για ανεμοπίεση



Να έχουν υποβληθεί σε τεστ αλατονέφωσης ως προς το IEC 61701: 2011, First
Edition, “Severity 6, Salt Mist corrosion Testing of Photovoltaic (PV) Modules”.



Να διαθέτουν πιστοποίηση εκπλήρωσης του “Ammonia Resistance Test” σύμφωνα
με το IEC 61716:2013



Να διαθέτουν πιστοποίηση “Standard for Flat-Plate Photovoltaic Modules and
Panels” - UL 1703



Φ/β πλαίσια του κατασκευαστή να έχουν υποβληθεί σε PID (Potential Induced
Degradation) τεστ, με τις εξής συνθήκες και κριτήρια:



o

Χρόνος: 600ώρες

o

Σχετική υγρασία: 85%

o

Θετική και Αρνητική Πολικότητα: 1.000V

o

Θερμοκρασία: 850C

o

Η σχετική απώλεια Pmax στις 600 ώρες πρέπει να είναι μικρότερη από 2.5%

Το PID τεστ μπορεί να έχει διεξαχθεί και για φωτοβολταϊκά πλαίσια της
κατασκευάστριας εταιρίας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν
διαφορετικό αριθμό η τύπο κυψελών
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Να διαθέτουν πιστοποίηση/ δήλωση του κατασκευαστή ότι όλα τα Φ/Β πλαίσια
ελέγχονται κατά την παραγωγική διαδικασία με τη χρήση EL system Test
(Electroluminescence)



Nα έχουν υποβληθεί σε LID (Light Induced Degradation)τεστ και να αποδεικνύεται
πως η σχετική απώλεια Pmax μετά την έκθεση στον ήλιο είναι μικρότερη από 2.5%.



Το εργοστάσιο προέλευσης να έχει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 14001 και ISO
18001



Να υπάρχει εγχειρίδιο σωστής εγκατάστασης



Η αντοχή μέγιστης τάσης συστήματος (Maximum system voltage) να είναι 1000V



Η απόδοσή τους να μην είναι μικρότερη από 150W/m² (το εμβαδόν προσδιορίζεται
ως το συνολικό εμβαδόν του πλαισίου περιλαμβανομένου και του αλουμινένιου
πλαισίου)



Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (NOCT) να μην υπερβαίνει τους 45οC με
ανοχή θερμοκρασίας ±2 οC



Ο Θερμοκρασιακός συντελεστής μείωσης της ισχύος Pmax [%/οC] να είναι
μεγαλύτερος σε από -0,40 με ανοχή ±0,01 .



Το πάχος/ύψος του πλαισίου να είναι μεταξύ των 35 και 50 χιλιοστών



Το αλουμινένιο πλαίσιο να είναι ανοδιωμένο



Να υπάρχει θέση τοποθέτησης γείωσης του αλουμινένιου πλαισίου, για λόγους
προστασίας.



Το κυτίο σύνδεσης (junction box) να έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά IP67 και
πιστοποίηση DIN V VDE V 0126-5 ή ισότιμη



Το κυτίο σύνδεσης να είναι συνδεδεμένο με καλώδια πιστοποιημένα κατά IEC
60228 κλάσης 5 (DIN VDE 0295) με ακροδέκτες



Στο κυτίο σύνδεσης να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις δίοδοι



Η εταιρεία κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να παρέχει το αρχείο
τεχνικών χαρακτηριστικών του λογισμικού προσομοίωσης PVSyst (PAN file) για τα
φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι πιστοποιημένο από
αναγνωρισμένο φορέα.



Να διαθέτουν βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα ότι για την κατασκευή των φ/β
πλαισίων το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα είναι μικρότερο από 450 kgCO2/
kWp.
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Να είναι Ευρωπαϊκής Κατασκευής.

11.2 Έξι (6) μετατροπείς ισχύος 10kW.
Ο μετατροπέας θα πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:


Ο μετατροπέας θα είναι τριφασικός



Ο Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης να μην είναι μικρότερος του 94%.



Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης να μην είναι μικρότερος του 95%.



Η ονομαστική AC Ισχύς στην έξοδο του μετατροπέα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με
20.000 VA.



Η μέγιστη DC Ισχύς στην είσοδο του μετατροπέα να είναι μεγαλύτερη από 20 kW.



Να έχει τουλάχιστον ένα (1) MPPT (μηχανισμός ανίχνευσης σημείου μέγιστης
ισχύος).



Να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) είσοδοι DC.



Να υπάρχει προστασία πολικότητας σε κάθε είσοδο DC.



Να έχει προστασία τουλάχιστον IP 65.



Να περιλαμβάνει στηρίγματα για τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια.



Να υπάρχει εγγύηση υλικού και προϊόντος για τουλάχιστον 5 χρόνια.



Να υπάρχει εγχειρίδιο σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας.



Να έχει θύρες RS232 ή/και RS485 και RJ45.



Οι Μετατροπείς θα είναι συμβατοί με τα προσφερόμενα στο διαγωνισμό Φ/Β
πλαίσια (απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).



Οι Μετατροπείς θα είναι συμβατοί με το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τον Διαχειριστή του
Δικτύου για τη σύνδεση των Φ/Β σταθμών (απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).



Οι Μετατροπείς θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν και να ρυθμίσουν την
λειτουργία τους σε συνθήκες απομονωμένου συστήματος. (απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση)



Να έχει σύστημα προστασίας από νησιδοποίηση, κατά DIN VDE 0126-1-1
(απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).



Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας στα 230V, 50Hz (απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).

26



Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο
του μετατροπέα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για
την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/0,5 Hz (απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).



Η ολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος του μετατροπέα δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 5% (απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).



Εφόσον ο μετατροπέας δε διαθέτει μετασχηματιστή απομόνωσης η έγχυση του
συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού
(απαιτείται υπεύθυνη δήλωση).



Να έχει τουλάχιστον τα απαιτούμενα από τα πιστοποιητικά της σειράς IEC 61000.



Το εργοστάσιο προέλευσης να έχει πιστοποιητικό ISO 9001.

11.3 Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων
Το σύστημα στήριξης αποτελούμενο από το σύστημα πάκτωσης στις μεταλλικές κατασκευές
(container, δεξαμενές, στέγη μεταλλικού οικίσκου κλπ.) τις βάσεις στήριξης των Φ/Β
Πλαισίων και τα Φ/Β πλαίσια συγκροτεί έναν ενιαίο στατικό φορέα.
Η διαστασιολόγηση του ανωτέρω στατικού φορέα θα γίνει μετά από στατική μελέτη που θα
ακολουθεί τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενους Ευρωκώδικες.
Οι Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης των Φ/Β Πλαισίων πρέπει να είναι από χαλύβδινα στοιχεία
και γαλβανισμένα εν θερμώ, για εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη
ατμόσφαιρα και προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια) με
ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 60μm κατά ISO/EN 1, ΕΝ 12944 ή ισοδύναμα είτε και από
αλουμίνιο σύμφωνα με το ΕΝ 6005 για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία
κατασκευής. Η επιλογή των υλικών θα διασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από
διηλεκτρικά και ηλεκτροχημικά φαινόμενα. Στην περίπτωση χρήσης διαφορετικών υλικών
τα οποία θα έρχονται σε επαφή, θα πρέπει αυτά να είναι κατάλληλα για να αποφεύγεται η
διάβρωση ή να χρησιμοποιείται υλικό παρεμβύσματος.
Η εγκατάσταση των φ/β πλαισίων θα είναι επίπεδη.
Τα υλικά πάκτωσης των βάσεων θα είναι πιστοποιημένα και θα εξασφαλίζουν την
αδιαπερατότητα
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11.4 Καλώδια
Καλωδιώσεις DC
Προδιαγραφές Καλωδίων
Τα καλώδια του Δικτύου DC πρέπει να είναι ειδικά καλώδια για Φ/Β συστήματα. Τα
καλώδια αυτά θα είναι ανθεκτικά σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία καθώς επίσης και στο
όζον. Θα έχουν βελτιωμένη συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς και θα διαθέτουν χαμηλές
εκπομπές καπνού. Θα λειτουργούν σε εκτεταμένη περιοχή θερμοκρασιών και θα έχουν
βελτιωμένη

συμπεριφορά

έναντι

τριβής. Οι

αγωγοί

των καλωδίων θα

είναι

κατασκευασμένοι από επικασσιτερωμένο, λεπτοπολύκλωνο αγωγό χαλκού, η μόνωση από
δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές, με ανθεκτικότητα σε θερμότητα και όζον, και ο μανδύας
από θερμοανθεκτικό, δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές μείγμα, ανθεκτικό στο όζον, στην
υπεριώδη(UV) ακτινοβολία, στα ορυκτέλαια και στα χημικά.
Το καλώδια θα έχουν τις εξής προδιαγραφές :


Πιστοποιητικό TUV 2 PfG 1169/08.2007 (PV1-F)



Πιστοποίηση κατά IEC 60216



Protection Class II



Αγωγός από επικασσιτερωμένο χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5



Μόνωση κατά IEC 60502-1



Μέγιστη επιτρεπτή τάση λειτουργίας 1800 V DC



Θερμοκρασία αγωγού -40…120 οC



DIN VDE 0282



Βραδύκαυστα, κατά IEC 60332-



Ελεύθερα αλογόνων, κατά ΕΝ 50268-2 ή ΕΝ 50267-2 , IEC 60754-1



Αντοχή στο όζον, κατά ΕΝ 50396



Αντοχή σε καιρικές συνθήκες και ηλιακή ακτινοβολία (UV), κατά HD 605/A1



Αντοχή σε οξέα και αλκάλια, κατά EN 60811-2-1



Δοκιμή υγρασίας και θερμότητας κατά ΕΝ 60068-2-78



Δοκιμή κάμψης κατά ΕΝ 60811



Δοκιμή πρόσκρουσης κατά ΕΝ 50305



Σκληρότητα στήριξης κατά DIN 53505
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Διπλή μόνωση (μόνωση αγωγού και εξωτερική μόνωση)

Περιγραφή Οδεύσεων
H όδευση των καλωδίων από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι το πλησιέστερο DC πίνακα θα γίνεται
όπου είναι εφικτό κατά μήκος των βάσεων στήριξης των πλαισίων και στην πίσω (βόρεια)
πλευρά με κατάλληλη συγκράτηση επί των τεγίδων.
Σε περίπτωση που χρειαστεί τα συγκεκριμένα καλώδια να οδεύσουν εγκαρσίως των
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, η όδευση τους θα γίνει εντός μεταλλικών σχαρών.
Καλωδιώσεις AC Χαμηλής Τάσης
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου HO7RN-F και τύπου J1VV-R/S.

Προδιαγραφές Καλωδίων
Το καλώδιο τύπου HO7RN-F θα έχει τις εξής προδιαγραφές :


Αγωγός από χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5 και HD 383



Μόνωση αγωγών από λάστιχο Ε14, με πάχος μόνωσης κατά DIN VDE 0282



Κωδικοποίηση: μέχρι 5 αγωγούς χρωματικός κώδικας σύμφωνα με DIN VDE 0293



Εξωτερικός μανδύας: από νεοπρένιο, χρώματος μαύρου, πάχος τοιχώματος κατά
DIN VDE 0282



Τάση λειτουργίας : 450/750V



Περιοχή θερμοκρασιών : -30έως +60 οC



Αντοχή στο όζον κατά VDE 0472



Αντοχή στο λάδι κατά EN 60811



Βραδύκαυστα, κατά IEC 60332-1-3

Το καλώδιο τύπου J1VV-R/S θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο IEC 60502-1.
Περιγραφή Οδεύσεων
Τα καλώδια θα οδεύουν πάντα προστατευμένα εντός μεταλλικών σχαρών, πλαστικών
σωλήνων, ή σπιράλ ανάλογα με το σημείο όδευσης.
Καλωδιώσεις Συστήματος Επικοινωνίας
Προδιαγραφές Καλωδίων
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Τα καλώδια θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και ιδιαίτερα εκείνες
που αφορούν σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα καλώδια που θα
χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου LiYCY ή/και Li2YCY, CAN και αντίστοιχα. Σε κάθε
περίπτωση θα διασφαλίζεται η συμβατότητα των καλωδίων με τον εξοπλισμό, ενώ η
όδευση τους θα γίνεται όπως προβλέπουν οι προστασίες των καλωδίων.
Περιγραφή Οδεύσεων
Τα καλώδια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους αγωγούς γείωσης
και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση τους εντός των καναλιών
σε θέματα μηχανικής αντοχής και παρεμβολών. Η τοποθέτηση των καλωδίων του
συστήματος επικοινωνίας θα γίνεται εντός ανεξάρτητων σωλήνων/σχαρών από τα καλώδια
ισχύος.
Connectors Φ/Β Πλαισίων - Strings
Οι connectors που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστασίας IP65, θα έχουν αντοχή σε
τάση 1000V, θα πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50521. Επίσης απαγορεύεται να
κόβονται τα καλώδια των Φ/Β πλαισίων, εκτός αν υπάρξει γραπτή βεβαίωση από τον
κατασκευαστή των Φ/Β πλαισίων, ότι η κοπή αυτή δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της
εγγύησης των Φ/Β πλαισίων
Γενική Περιγραφή Οδεύσεων Καλωδίων
Οι περιοχές εξόδου των καλωδίων από τα σπιράλ (δηλαδή στα σημεία τερματισμών
καλωδίων) θα πρέπει να καλύπτονται – μονώνονται με την τοποθέτηση κατάλληλου υλικού
(θερμοσυστελλόμενο).
Σωλήνες

Ο σωλήνας τύπου σπιράλ πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:


Να είναι UV-resistant (για τα μήκη σωληνώσεων που βρίσκονται εκτός εδάφους)



Να έχει βαθμό στεγανότητας IP65



Αντοχή στη συμπίεση τουλάχιστον 1250Nt/5 cm



Αντοχή στην κρούση τουλάχιστον 6 Joule



Να είναι ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων



Να είναι αυτοσβενούμενος



EN 61386.01



EN61386.22
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EN50267.02.02

Αρίθμηση – Σήμανση
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σχέδιο αρίθμησης που θα περιλαμβάνει αρίθμηση των
Μετατροπέων, των στοιχειοσειρών, των Φ/Β πλαισίων, των καλωδίων και γενικότερα του
συνόλου του Εξοπλισμού. Επίσης θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση σε όλη την έκταση του
φ/β σταθμού, σύμφωνα με την παραπάνω αρίθμηση.
Θα πρέπει να υπάρχει χρωματικός κώδικας κόκκινο/μαύρο για τα καλώδια DC
θετικού/αρνητικού δυναμικού αντίστοιχα, καθώς και σήμανσή τους στα σημεία
τερματισμών.

11.5 Γειώσεις, Εξωτερική Προστασία, Ισοδυναμικές Προστασίες του
Συστήματος
Γενική σχεδίαση
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας της προστασίας
από υπερτάσεις και του συστήματος γείωσης του δικτύου συνεχούς ρεύματος θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών:



ΕΛΟΤ EN 62305.01: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές”.



ΕΛΟΤ EN 62305.02: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση
διακινδύνευσης”.



ΕΛΟΤ EN 62305.03: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 4: Ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών”.



ΕΛΟΤ EN 62305.04: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε
δομές και κίνδυνος για τη ζωή”.



ΕΛΟΤ EN 60664.01 Ε2: 2007, “Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό μέσα σε
συστήματα χαμηλής τάσης - Μέρος 1: Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές”



ΕΛΟΤ EN 61643.11: 2002, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις
- Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα
χαμηλής τάσης - Απαιτήσεις και δοκιμές”.
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ΕΛΟΤ EN 61643.11/A11: 2007, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις - Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε
δίκτυα χαμηλής τάσης - Απαιτήσεις και δοκιμές”.



ΕΛΟΤ EN 61643.21: 2001, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις
- Μέρος 21: Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις συνδεδεμένες
σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηματοδοσίας - Απαιτήσεις λειτουργίας και μέθοδοι
δοκιμών”.



ΕΛΟΤ TS 61643.12: 2006, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις
- Μέρος 12: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα
χαμηλής τάσης - Αρχές επιλογής και εφαρμογής”.



IEC 61643 – 22, “Low voltage surge protective devices – Part 22: SPDs connected to
telecommunication and signalling networks – Selection and application principles”.



ΕΛΟΤ EN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements
for connection components”.



ΕΛΟΤ EN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements
for conductors, and earth electrodes”.



ΕΛΟΤ EN 50164 – 3, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements
for isolating spark gaps”.



ΕΛΟΤ EN 60071.02: 1997, “Συντονισμός της μόνωσης - Μέρος 2: Οδηγός
εφαρμογής”.



ΕΛΟΤ EN 60071.01 Ε2: 2006, “Συντονισμός της μόνωσης - Μέρος 1: Ορισμοί, αρχές
και κανόνες”.



ΕΛΟΤ EN 61557.08 Ε2: 2007, “Ηλεκτρική ασφάλεια σε συστήματα διανομής
χαμηλής τάσης μέχρι 1 kV εναλλασσόμενου ρεύματος και 1,5 kV συνεχούς
ρεύματος - Εξοπλισμός για δοκιμή, μέτρηση ή επιτήρηση μέτρων προστασίας Μέρος 8: Μόνωση συσκευών επιτήρησης για συστήματα ΙΤ”.



ΕΛΟΤ HD 60364.01: 2008, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 1:
Θεμελιώδεις αρχές, προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών, ορισμοί”.



IEC 60099-4: 2001, “Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems”.



IEC 60947-4-1: 2002, “Electromechanical contactors”.
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IEC 60364-5-53:2001, “Electrical installations of building – Part 5-53: Selection and
erection of electrical equipment– Isolation, switching and control.



ΕΛΟΤ HD 60364.07.712: 2005, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-712:
Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα
παροχής ισχύος”.



ΕΛΟΤ HD 60364.0: 2007, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-54: Επιλογή
και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Διατάξεις γείωσης, αγωγοί προστασίας
και προστατευτικοί αγωγοί σύνδεσης”.



ΕΛΟΤ HD 384 Ε2: 2004, “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”.



IEEE 80/2000



IEEE 81/1983, ΙΕΕΕ81.2/1991



ΕΛΟΤ HD 637S1/2000



DIN VDE 0141/1989



DIN VDE 18014/1994



IEC 364



DIN VDE 0100

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) του ΑΦΒΣΠΗΕ θα
πραγματοποιηθεί βάσει της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 (2006). Η στάθμη
αντικεραυνικής προστασίας (Lightning Protection Level - LPL) θα προσδιοριστεί μετά από
ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02, για τις
στάθμες προστασίας που ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01.
Εσωτερικό και εξωτερικό ΣΑΠ
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό ΣΑΠ θα είναι ανθεκτικά στις
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις και τη θερμική και μηχανική καταπόνηση που επιφέρει το
ρεύμα του κεραυνού, χωρίς να παρουσιάσουν βλάβες ή αλλοιώσεις. Ομοίως θα
διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα έναντι διάβρωσης μέσω της επιλογής κατάλληλων υλικών
και της διαστασιολόγησης των επιμέρους συνιστωσών του ΣΑΠ. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί και
οι αγωγοί καθόδου μπορεί να είναι γενικά κατασκευασμένοι από τα ακόλουθα υλικά (κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03): επικασσιτερωμένος χαλκός, θερμά γαλβανισμένος χάλυβας,
ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο. Εξαρτήματα από αλουμίνιο δεν θα τοποθετηθούν εντός
του εδάφους ή σκυροδέματος.
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Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την αποφυγή της διάβρωσης στα σημεία όπου ενώνονται
διαφορετικού τύπου υλικά. Θα αποφευχθεί η επαφή μεταξύ υλικών από χαλκό και
γαλβανισμένων επιφανειών ή υλικών από αλουμίνιο. Στην περίπτωση που η σύνδεση
μεταξύ διαφορετικών υλικών είναι αναγκαία, θα γίνει χρήση διμεταλλικών ελασμάτων σε
συνδέσεις εκτός του εδάφους και ανοξείδωτων εξαρτημάτων σε συνδέσεις εντός του
εδάφους ή του σκυροδέματος. Σε σημεία όπου ο κίνδυνος διάβρωσης είναι αυξημένος
(σημεία εισόδου στο έδαφος ή το σκυρόδεμα), οι συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται με
κατάλληλα μέσα.
Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΣΑΠ θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, 50164-1-2 και 50164-1-3 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03.
Προστασία από υπερτάσεις
Η προστασία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από υπερτάσεις, θα επιτευχθεί
με τον καθορισμό ζωνών προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04. Για την οριοθέτηση των
ζωνών προστασίας στα επιμέρους συστήματα θα γίνει χρήση της μεθόδου της κυλιόμενης
σφαίρας με ακτίνα όπως προδιαγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 για την προκύπτουσα
στάθμη αντικεραυνικής προστασίας. Για τον περιορισμό των επαγόμενων υπερτάσεων θα
υλοποιηθεί κατάλληλη δρομολόγηση των αγωγών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος των
αγώγιμων βρόχων. Λύσεις θωράκισης θα υλοποιηθούν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η
προστασία των εσωτερικών συστημάτων (μετατροπείς, κ.λπ.) θα εξασφαλιστεί με την
εγκατάσταση των κατάλληλων διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις (απαγωγοί
υπερτάσεων).
Για την επιλογή των διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις θα διεξαχθεί εκτίμηση
κινδύνου σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 και .02 και θα ληφθεί υπόψη η ζώνη
προστασίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04 για την επιλογική συνεργασία τους. Στο
δίκτυο Χαμηλής Τάσης, η προστασία από υπερτάσεις θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 60664.01. Οι διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις
δοκιμών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.11 για τα συστήματα ισχύος και ΕΛΟΤ EN 61643.21
για τα συστήματα επικοινωνίας. Η επιλογή και η εγκατάστασή τους θα γίνει με βάση τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.12, IEC 60364-5-53 και IEC 61643-22. Ανάλογα με τη ζώνη
αντικεραυνικής προστασίας όπου θα γίνει η εγκατάσταση των απαγωγών, θα επιλεγεί η
θέση και ο τύπος τους (Type 1, 2, 3 κατά ΕΛΟΤ EN 61643.11) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 62305. Τα συστήματα ισχύος και επικοινωνίας που εισέρχονται σε κάθε ζώνη
προστασίας θα προστατεύονται έναντι υπερτάσεων στα όρια της ζώνης. Επιπρόσθετες
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διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων θα εγκατασταθούν όπου η απόσταση μεταξύ του
απαγωγού και του υπό προστασία εξοπλισμού ξεπερνά τη μέγιστη επιτρεπόμενη. Οι
απαγωγοί υπερτάσεων που θα εγκατασταθούν για την προστασία του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού θα εξασφαλίζουν την ασφαλή απαγωγή του κεραυνικού ρεύματος και τη
διατήρηση της παραμένουσας τάσης σε επίπεδα συμβατά με τη στάθμη μόνωσης του υπό
προστασία εξοπλισμού.
Ιδιαίτερα για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος, θα χρησιμοποιηθούν απαγωγοί
υπερτάσεων κατάλληλοι για δίκτυα DC της μέγιστης τάσης λειτουργίας και ρεύματος
βραχυκύκλωσης του Φ/Β Σταθμού στην εκάστοτε θέση τοποθέτησής τους.
Σύστημα γείωσης δικτύου συνεχούς ρεύματος
Η προστασία έναντι άμεσης επαφής θα εξασφαλίζεται με την κατάλληλη μόνωση του
ηλεκτρικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση διατάξεων παρακολούθησης της μόνωσης
(IMD), συμβατών με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.08, οι οποίες θα παρέχουν ένδειξη και
ειδοποίηση (alarm) για το σφάλμα. Η διάταξη επιτήρησης της μόνωσης θα παρέχει οπτική
ή/και ηχητική ειδοποίηση, τόσο τοπικά όσο και στο κτίριο ελέγχου του Φ/Β Σταθμού. Σε
περίπτωση δεύτερου σφάλματος η Φ/Β γεννήτρια θα αποσυνδέεται μέσω κατάλληλης
διάταξης απομόνωσης, η οποία θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60947-4-1.
Η προστασία έναντι έμμεσης επαφής θα περιλαμβάνει κατάλληλη μόνωση των ενεργών
αγωγών και γείωση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών του εξοπλισμού στο σύστημα
γείωσης και ισοδυναμικής προστασίας του Φ/Β Σταθμού.
Το προτιμητέο σύστημα γείωσης για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος είναι τύπου ΙΤ
(αγείωτοι ενεργοί αγωγοί) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60364.01. Οι βασικές αρχές του προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 60364.07.712 θα εφαρμοστούν στη μελέτη των μέσων προστασίας έναντι άμεσης και
έμμεσης επαφής, στον βαθμό που το πρότυπο ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της
συγκεκριμένης εφαρμογής.
Ισοδυναμική σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα γείωσης
Οι οδεύσεις των γειώσεων και του ΣΑΠ θα οδηγούνται με κατάλληλους αγωγούς στις
αναμονές του υφιστάμενου συστήματος γείωσης και θα πραγματοποιείται ισοδυναμική
σύνδεση όλων των μερών.
Λοιπός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ελληνικούς ηλεκτρολογικούς
κανονισμούς ΕΛΟΤ HD-384 σχετικά µε τις αρμονικές και την ηλεκτρομαγνητική
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συμβατότητα, την Ελληνική νομοθεσία. Η διαστασιολόγηση των διατομών των καλωδίων
AC μελετάται με κύριο γνώμονα να ελαχιστοποιούνται οι ωμικές απώλειες.
Πριν από τους μετατροπείς φωτοβολταϊκών τοποθετείται πίνακας DC ανά μετατροπέα στον
οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες του που περιλαμβάνει:



Ασφαλειοθήκη



Απαγωγούς υπερτάσεων



Διακόπτη φορτίου

Κατόπιν των μετατροπέων, οι μετατροπείς ομαδοποιούνται σε πίνακα AC, ο οποίος
περιλαμβάνει:



αυτόματη ασφάλεια



Απαγωγό υπερτάσεων



αυτόματη ασφάλεια

Τα κιβώτια πινάκων θα πρέπει να καλύπτουν την Προδιαγραφή IP 65 για χρήση σε
εξωτερικό χώρο.

11.6

Σύστημα

Παρακολούθησης,

εποπτείας,

ελέγχου

&

συλλογής

δεδομένων
Στο χώρο που θα υποδειχθεί θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής δεδομένων. Το σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής μετρήσεων, θα
αποτελείται από τα ακόλουθα:



Μονάδες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών από τα
αισθητήρια και μετρητικά όργανα και όργανα ελέγχου που βρίσκονται
εγκατεστημένα τοπικά (μπορεί να είναι και ενσωματωμένα στον Εξοπλισμό). Οι
μονάδες αυτές καταγράφουν, αποθηκεύουν, μεταδίδουν και απεικονίζουν τα
δεδομένα αδιάλειπτα επί 24ώρου βάσεως. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδείξεις,
σημάνσεις, λειτουργικά μεγέθη.



Τοπικό

σύστημα

εποπτείας,

ελέγχου

και

αποθήκευσης

που

βρίσκεται

εγκατεστημένο επιτόπου, στο οποίο θα μεταφέρονται, θα απεικονίζονται και θα
αποθηκεύονται τοπικά, τα δεδομένα από τις παραπάνω μονάδες. Απομακρυσμένη
δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου μέσω Διαδικτύου ώστε να είναι δυνατή η
απευθείας επικοινωνία με το τοπικό σύστημα εποπτείας, ελέγχου και αποθήκευσης
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του Φ/Β Σταθμού και μέσω αυτού η αδιάλειπτη εποπτεία και παρακολούθηση των
παραμέτρων του Φ/Β Σταθμού.
Δεδομένα - Μετρούμενα Μεγέθη
Τα δεδομένα που θα καταγράφονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται θα είναι κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα:
Ηλεκτρολογικά μεγέθη



Συνολική παραγόμενη / καταναλισκόμενη ενέργεια από το Φ/Β Σταθμό (kWh) και
από τον Μετατροπέα.



Στιγμιαία παραγόμενη / καταναλισκόμενη ενεργός & άεργος ισχύς (kW & kVAr) του
Φ/Β Σταθμού και του Μετατροπέα



Ηλεκτρολογικά μεγέθη (DC και AC) των Μετατροπέων, (τάση, ένταση, ισχύς,
ενέργεια, κλπ.) για κάθε διαφορετικό MPPT



Τάση στο ζυγό AC (V) των φορτίων



Συχνότητα AC (Hz).

Μετεωρολογικά μεγέθη
Θα καταγράφονται (στην περιοχή εγκατάστασης του Φ/Β Σταθμού) τα ακόλουθα μεγέθη



Ταχύτητα αέρα (m/s)



Διεύθυνση αέρα (deg)



Θερμοκρασία περιβάλλοντος



Προσπίπτουσα ολική ακτινοβολία στην κλίση των Φ/Β πλαισίων (W/m2)



Θερμοκρασία Φ/Β πλαισίων (οC)

Εσωτερική Επικοινωνία
Το σύστημα παρακολούθησης θα περιλαμβάνει τους κατάλληλους ελεγκτές. Οι ελεγκτές και
τα data logger μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό (modem, router, switch κλπ) θα πρέπει να
είναι συμβατοί (να εξασφαλίζουν δηλαδή τη δυνατότητα επικοινωνίας) με τη τεχνολογία
των inverter, των οργάνων μέτρησης, των αισθητηρίων οργάνων και των υπόλοιπων
μονάδων συλλογής δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η επικοινωνία
μεταξύ των πρωτοκόλλων επικοινωνίας όλων των παραπάνω συσκευών που αποτελούν
τμήματα του συστήματος παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων
του Φ/Β Σταθμού. Η μετάδοση της πληροφορίας δύναται να γίνει είτε ενσύρματα είτε
ασύρματα είτε με συνδυασμό των παραπάνω.
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Η επικοινωνία όλων των μονάδων συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι συνεχής και
αδιάλειπτη.
Συλλογή-Επεξεργασία-Αποθήκευση-Απεικόνιση Δεδομένων
Το σύστημα εποπτείας και ελέγχου πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε τα
δεδομένα να συλλέγονται με συνεχή επικοινωνία, να είναι επεξεργάσιμα, να
απεικονίζονται και να αποθηκεύονται. Παρακάτω περιγράφονται κατ’ ελάχιστο κάποιες
από τις λειτουργίες:



Έλεγχος του τρόπου λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού (On Line-Real time λειτουργία).



Μεταφορά και αποθήκευση των αρχείων σε σκληρό δίσκο του συστήματος
παρακολούθησης. Η ικανότητα αποθήκευσης αρχείων στο τοπικό σύστημα θα είναι
για τουλάχιστον 15 συνεχείς ημέρες λειτουργίας και στο σύστημα εποπτείας πρέπει
να είναι τουλάχιστον 20 συνεχή έτη λειτουργίας.

Η μεταφορά των αρχείων από το τοπικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου στο
απομακρυσμένο σύστημα εποπτείας και ελέγχου πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ σε
15 λεπτά από την χρονική στιγμή εγγραφής τους στο τοπικό σύστημα εποπτείας και
ελέγχου.
Τα συλλεγμένα λειτουργικά δεδομένα αφού επεξεργαστούν πρέπει να αποθηκεύονται
αυτόματα στο τοπικό σύστημα συλλογής δεδομένων (data logger) σε αρχεία που θα έχουν
μορφή ASCII, CSV ή EXCEL. Τα δημιουργούμενα αρχεία πρέπει να λαμβάνουν αυτόματα
ονομασία (filename) σύμφωνα με την ημερομηνία δημιουργίας και τον κωδικό της
μονάδας.
Η ανάγνωση των αρχείων από το σύστημα συλλογής δεδομένων (data logger) θα πρέπει να
έχει την δυνατότητα να γίνεται τόσο τοπικά με σύνδεση φορητού Η/Υ (σε θύρα Ethernet ή
RS485 ή RS232 ή USB του data logger) όσο και απομακρυσμένα από το τοπικό σύστημα
εποπτείας και ελέγχου μέσω της σύνδεσης που θα υπάρχει μεταξύ των συστημάτων.
Όλες οι επί μέρους συσκευές και μονάδες που συμμετέχουν στα συστήματα συλλογής,
επεξεργασίας, αποθήκευσης δεδομένων και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα πρέπει να
τροφοδοτούνται μέσω τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής τάσης που θα εξασφαλίζουν
την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία τους ακόμα και μετά την διακοπή της εξωτερικής
τροφοδοσίας.
Σύστημα Παρακολούθησης
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Το λογισμικό των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου πρέπει να είναι κατάλληλο για την
επεξεργασία και παρουσίαση των συλλεγόμενων μετρήσεων και πρέπει να ικανοποιεί κατ’
ελάχιστο τις παρακάτω απαιτήσεις:



Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον
χρήστη.



Να παρέχει την Δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων αναφορών (report), και
αποστολής τους σε κατάλληλη μορφή αρχείου (.pdf, .xls, .html, κλπ.) σε
προγραμματιζόμενα χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης και η αποστολή μηνυμάτων
συμβάντων (π.χ. βλαβών, δυσλειτουργιών, ενεργοποίηση του συστήματος
πυρανίχνευσης, κ.τ.λ.).



Να παρουσιάζει ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες τιμές μίας παραμέτρου.



Να υπολογίζει Μέσους όρους, Αθροίσματα, Μέγιστες και ελάχιστες τιμές και την
ώρα εμφάνισής τους, Τυπική απόκλιση της κατανομής των τιμών, για διαστήματα
ημέρας, μήνα και έτους και για επιλεγόμενο χρονικό διάστημα.



Να δημιουργεί γραφήματα για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους.



Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών γραφικών στο ίδιο γράφημα.



Να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού από τον χρήστη της αρχικής μέρας από τη
οποία θα αρχίζουν όλοι οι υπολογισμοί (μέσοι όροι, μέγιστα, ελάχιστα κ.τ.λ.).



Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχεία των παρουσιαζόμενων πινάκων
και των γραφημάτων για την εισαγωγή σε άλλα στατιστικά πακέτα.



Να υπάρχουν επίπεδα ασφάλειας μέσω κωδικών πρόσβασης.



Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αρχείων BACK-UP και αποκατάστασης
(RESTORE) με απλό χειρισμό.



Να επιτρέπει την εμφάνιση πολλών παραθύρων ταυτόχρονα.



Να επιτρέπει επιλογή των στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης να εκτυπωθούν.



Να μπορούν να εξαχθούν ενεργειακά δεδομένα ώστε να χρησιμοποιηθούν σε
πίνακα – οθόνη προβολής όπου θα εμφανίζεται η ενεργειακή παραγωγή από τα Φ/Β
και το ενεργειακό αποτύπωμα (carbon footprint).

Γενικά
Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για τη
σύνδεση του φ/β σταθμού με το Δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη θέση σε λειτουργία όπως
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ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καλωδιώσεις μέχρι το μετρητή, συμμόρφωση με τις
υποδείξεις του Διαχειριστή του Δικτύου, παρουσία κατάλληλου προσωπικού κατά τη
σύνδεση.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
Η βασική στελέχωση της Ομάδας έργου, σύμφωνα και με την Διακήρυξη, θα πρέπει να
δηλωθεί από τον διαγωνιζόμενο. Ειδικά για την κανονική λειτουργία για έξι (6) έτη του
συστήματος αφαλάτωσης (μαζί με το αντλιοστάσιο μεταφοράς στη δεξαμενή Φαραώ) θα
χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ομάδα που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον το απαιτούμενο
προσωπικό με εργασιακή εμπειρία που αναφέρεται στην Διακήρυξη της Προμήθειας.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της Σύμβασης υπολογίζεται συνολικά σε 96 μήνες και αναλύεται σε :
 12 μήνες για την προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας
 12 μήνες δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας
 72 μήνες (6 χρόνια) κανονική λειτουργία της μονάδας
Η παράδοση και εγκατάσταση των υλικών, καθώς και η θέση σε λειτουργία της μονάδας,
θα πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Η Μονάδα αφαλάτωσης θα παραδοθεί και εγκατασταθεί σε χώρο εντός του οικοπέδου των
εγακταστάσεων της ΔΕΥΑΚ στην περιοχή των πηγών Κουτάβου (Ποδόχι – Νερομάνα).

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής και πληρωμής των παραδοτέων της προμήθειας
αναγράφεται αναλυτικά στην Διακήρυξη και ΕΣΥ της προμήθειας.
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Η διαδικασία πληρωμής της κανονικής λειτουργίας θα γίνεται με βάση το επεξεργασμένο
νερό (m3) που οδηγείται στο υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς νερού από την περιοχή του
Κουτάβου στη δεξαμενή Φαραώ. Πιο συγκεκριμένα, η πληρωμή θα γίνεται με βάση το μέσο
όρο των μετρήσεων των δύο εγκατεστημένων παροχομέτρων στον καταθλιπτικό αγωγό
προϊόντος που αναχωρεί από το αντλιοστάσιο του Κουτάβου προς τη δεξαμενή Φαραώ
(όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5 της παρούσας τεχνικής περιγραφής).

Εκπαίδευση προσωπικού
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας αλλά και στο τέλος της κανονικής
λειτουργίας (πριν τη λήξη της Σύμβασης) ο Ανάδοχος της Προμήθειας θα εκπαιδεύσει το
προσωπικό του Δικαιούχου στην αποδοτική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας καθώς
και σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων περιπτώσεων.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα λειτουργίας της μονάδας θα
κατατεθεί στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων και θα αξιολογηθεί για την
επάρκεια και αρτιότητά του.

Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη
Η απαιτούμενη ποιότητα του τελικά παραγόμενου νερού που θα καταλήγει στη δεξαμενή
Φαραώ θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τις απαιτήσεις του Πίνακα 2 της παρούσας
τεχνικής περιγραφής. Για το λόγο αυτό έκαστος διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει
πίνακα εγγυημένης ποιότητας νερού σύμφωνα με τον πίνακα 2.
Για τις λοιπές απαιτήσεις σε εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (after sales
service) γίνεται αναλυτική περιγραφή στη Διακήρυξη.

Προαιρέσεις
Τα δικαιώματα προαίρεσης προσδιορίζονται ρητά, στην Διακήρυξη.

Παρατάσεις
Οι δυνατότητες παράτασης της σύμβασης αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη.
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Τροποποίηση Σύμβασης
Οι δυνατότητες τροποποίηση της σύμβασης είναι με βάση το άρθρο 132 του ν 4412/16.
Ειδικότερα, όσον αφορά την παράγραφο 1α του άρθρου 132, μπορεί να ζητηθεί από τον
ανάδοχο η αύξηση της παραγωγής του επεξεργασμένου νερού μέχρι την δυναμικότητα της
εγκατάστασης. Επίσης η αναθεώρηση της τιμής του παραγόμενου νερού γίνεται με βάση τα
αναφερόμενα στην διακήρυξη και στην ΕΣΥ.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί και έχει λάβει χρηματοδότηση από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020».
Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας
αφαλάτωσης καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία της χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» ενώ η κανονική λειτουργία της εγκατάστασης για έξι (6) έτη χρηματοδοτείται
από ιδίους πόρους από την Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλονιάς.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 6.015.190,00 ευρώ, προ Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ,
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :
Η προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία προϋπολογίζεται σε 3.647.800,00
ευρώ προ Φ.Π.Α. και η κανονική λειτουργία για έξι (6) χρόνια προϋπολογίζεται σε
2.367.390,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
Σύμβασης :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α
1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αντλίες τροφοδοσίας

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €

σετ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
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ΣΥΝΟΛΟ €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

φίλτρων
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11
12

Αντλίες bypass
μονάδας
Σύστημα φίλτρανσης
σε πολυστρωματικά
φίλτρα αιωρούμενων
σωματιδίων
Σύστημα φίλτρανσης
σε φίλτρα φυσιγγίων
Σύστημα
δοσομέτρησης
αντικαθαλατωτικού
Προκατασκευασμένο
Σύστημα μεμβρανών
αντίστροφης όσμωσης
δυναμικότητας
παραγωγής 8.000
3
m /day
Σύστημα χημικού
καθαρισμού
Μετακατεργασία Σύστημα ρύθμισης pH
Αποθήκευση
αφαλατωμένου και
σύστημα επανάμιξης
για διόρθωση
σκληρότητας
Όργανα μέτρησης και
λειτουργίας
Ηλεκτρικος πίνακας
μέσης τάσης
Ηλεκτρικός πίνακας(ες)
χαμηλής τάσης

30.000,00
Σετ

20.000,00

30.000,00
1

Σετ

400.000,00

1

Σετ

150.000,00

1

Σετ

Σετ

Σετ
Σετ

Σετ

Σετ
Τεμ
Τεμ

10.000,00

2.400.000,00

15.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00
20.000,00
25.000,00

1

1

1
1

1

1
1
1

13

Αυτοματισμός

14

Σύστημα
τηλεμετάδοσης
δεδομένων

15

Μετασχηματιστής

Σετ

16

Φωτοβολταϊκά

Σετ

120.000,00

1

17

Δοκιμαστική
λειτουργία για 1 χρόνο

τεμ.

262.800,00

1

50.000,00
30.000,00
25.000,00
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1
1
1

20.000,00

400.000,00

150.000,00
10.000,00

2.400.000,00

15.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00
20.000,00
25.000,00
50.000,00
30.000,00
25.000,00
120.000,00
262.800,00

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κανονική λειτουργία
για 6 έτη
ΣΥΝΟΛΟ
18

3

m

0,23

1

10.293.000

2

2.367.390,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

6.015.190,00

ΦΠΑ 24%

1.443.645,60

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.458.835,60

Στον παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα
(σωληνώσεις, βάνες, καλωδιώσεις, μικρουλικά κλπ.) που είναι απαραίτητα για την
παράδοση μιας άρτιας και πλήρως λειτουργικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής
Περιγραφής και των άλλων συμβατικών τευχών, μονάδας επεξεργασίας νερού. Σε αυτά τα
πλαίσια κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει και επιπλέον εξοπλισμό που κρίνει
απαραίτητο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χωρίς όμως να δικαιούται επιπλέον
αποζημίωσης γι αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος, στην τεχνική του προσφορά
θα πρέπει να περιγράψει με απόλυτη σαφήνεια όλα τα παραδοτέα είδη, καθώς και τις
εργασίες εγκατάστασης τους και θέσης σε λειτουργία κάθε υπομονάδας και της μονάδας
συνολικά.

1

Η τιμή 0,23€/μ3 περιλαμβάνει το κόστος προσωπικού, χημικών, αναλωσίμων, συντήρησης,

αναλύσεων και γενικά όλα τα κόστη λειτουργίας συντήρησης εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια,
καθώς και τα γενικά έξοδα και το κέρδος του αναδόχου. Η τιμή είναι ενδεικτική, η τελική τιμή θα
προκύψει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
2

Η ποσότητα του νερού στη διάρκεια της 72μηνης λειτουργίας - συντήρησης της εγκατάστασης
3

προκύπτει από την υπόθεση ότι κάθε ημέρα θα απαιτούνται 4.700m επεξεργασμένου νερού. Οπότε
3

4.700m /day x 365days/year x 6years = 10.293.000m3 για 6 χρόνια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Ορισμοί
Κύριος της Πράξης (ΚτΠ): Η ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή – φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ δια της
Οικονομικής του Επιτροπής
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής της προμήθειας η οποία συγκροτείται
με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής της
προμήθειας, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και
ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων.
Επόπτης : υπάλληλος του Κυρίου της πράξης με καθήκοντα εισηγητή για την
παρακολούθηση της σύμβασης (κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας)
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία θα ανατεθεί η σύμβαση
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη
Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό
ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και
του Αναδόχου μαζί με την παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, τα οποία το
συνοδεύουν και το συμπληρώνουν.
Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού:
1. Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας & τα παραρτήματα αυτής
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Επεξεργασμένο ή παρεχόμενο νερό: το νερό που φεύγει από την εγκατάσταση προς τη
δεξαμενή Φαραώ
Ειδική κατανάλωση ενέργειας: είναι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται ανά κυβικό
μέτρο επεξεργασμένου νερού
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αντικείμενο της Σύμβασης
Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιμαστική
λειτουργία και λειτουργία συντήρηση επί 72 μήνες προκατασκευασμένης μονάδας
αφαλάτωσης, δυναμικότητας 8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να :
 Προμηθεύσει & εγκαταστήσει την μονάδα
 Να την θέση σε λειτουργία
 Να την λειτουργήσει δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα 1 έτους
 Να υλοποιεί την αδιάλειπτη και άρτια λειτουργία και συντήρηση της μονάδας για
12 μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας και 72 μήνες της κανονικής λειτουργίας,
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, με τους κανόνες της επιστήμης και της
τεχνικής, τις οδηγίες των κατασκευαστών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
και αυτοματισμού και σύμφωνα με τα Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:










1

2
3

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
[Μέχρι τις 31/03/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L335)»3, ,
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά
στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται,
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έως την 31.03.2017 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω
των ορίων παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου
377, των παρ. 7,8 και 11 του άρθρου 379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
376 του ν. 4412/2016.
Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη
αφορά σε δημόσια σύμβαση προμηθειών άνω των ορίων
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του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,4
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 5,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”6
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»7, της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την
1η Ιανουαρίου 2021
Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η
δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης
αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)









Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »8
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 9
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Της με αριθμ. …………………………. Απόφασης του ΔΣ του Δήμου Κεφαλονιάς με την
οποία εγκρίθηκε η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεφαλονιάς
και της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς
Της με αριθμ. ………………………… Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κεφαλονιάς περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης διενέργειας του
διαγωνισμού και των όρων αυτού

ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :
α)Η σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και αναδόχου
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής
γ) Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
δ Η τεχνική προσφορά του αναδόχου
ε) Η υπ’ αριθ. 42/21-4-2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλονιάς
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης
Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που τίθενται στα τεύχη
δημοπράτησης και στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση ποιότητας προμηθευόμενων ειδών
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό
τους από υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε
ελάττωμα. Επίσης, εγγυάται πως τα προμηθευόμενα είδη ανταποκρίνονται από κάθε
άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
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Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38
παρ. 6 του ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)
Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36
του ν. 4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική
Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του
λόγου πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται
έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της διακήρυξης και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο
άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 10
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της διακήρυξης , η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,
που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής
μπορούν να χορηγούνται τμηματικά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν αποδεσμεύεται τμηματικά. Με την ολοκλήρωση της
δοκιμαστικής λειτουργίας και την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
δοκιμαστικής λειτουργίας, η εγγυητική καλής εκτέλεσης απομειώνεται έτσι ώστε το ποσό
που θα παραμείνει σε ισχύ να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας της κανονικής
λειτουργίας. Το υπόλοιπο ποσό απομένει ως εγγύηση καλής λειτουργίας και επιστρέφεται
μετά την πάροδο των 72 μηνών καλής λειτουργίας και αφού γίνει η παραλαβή της
εγκατάστασης από τον κύριο της πράξης.
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Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.

Η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Α. Χρόνος παράδοσης
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση και εγκατάσταση των υλικών
και την θέση σε λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα τμηματικών παραδόσεων . Ο
πίνακας των τμηματικών παραδόσεων με τις αντίστοιχες προθεσμίες θα συνταχθεί από
τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.


Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο
της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Β.Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών


H παραλαβή των υλικών γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/1611 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
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Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης
προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση
του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του

Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός έλεγχος ) έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους
συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υλικού σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων
της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208
του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.


Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία
προσκόμισης τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 9ο
Δοκιμαστική λειτουργία
Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να λειτουργήσει δοκιμαστικά την μονάδα Αφαλάτωσης για
χρονικό διάστημα 12 μηνών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι υπεύθυνος για την :
 Παρακολούθηση της Μονάδας
 Την αποκατάσταση των βλαβών καθώς και την τακτική ή/και προληπτική
συντήρηση του εξοπλισμού της Μονάδας
 Πλήρη τεχνική υποστήριξη (εργασίες επισκευών ή / και τακτικής συντήρησης) όπου
και να εκτελούνται αυτές – στο σημείο τοποθέτησης της ή στις εγκαταστάσεις του
Δήμου ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή της κεντρικής αντιπροσωπείας του ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου - θα γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό του προμηθευτή
 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Οι εργασίες επισκευών θα
παρακολουθούνται από προσωπικό του Δήμου (στην περίπτωση που γίνονται
επιτόπου του έργου) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και
συντήρησή της.
Με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας συντάσσεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της
δοκιμαστικής λειτουργίας.
Άρθρο 10ο
Κανονική λειτουργία
Ο ανάδοχος μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας θα ξεκινήσει να λειτουργεί
κανονικά την μονάδα αφαλάτωσης παρέχοντας την απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού
με τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεύχη
δημοπράτησης, για χρονικό διάστημα 72 μηνών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας θα είναι επίσης υπεύθυνος για :
 Παρακολούθηση της Μονάδας
 Την αποκατάσταση των βλαβών καθώς και την τακτική ή/και προληπτική
συντήρηση του εξοπλισμού της Μονάδας
 Πλήρη τεχνική υποστήριξη (εργασίες επισκευών ή / και τακτικής συντήρησης) όπου
και να εκτελούνται αυτές – στο σημείο τοποθέτησης της ή στις εγκαταστάσεις του
Δήμου ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή της κεντρικής αντιπροσωπείας του ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου - θα γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό του προμηθευτή
 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Οι εργασίες επισκευών θα
παρακολουθούνται από προσωπικό του Δήμου (στην περίπτωση που γίνονται

επιτόπου της εγκατάστασης) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη
επισκευή και συντήρησή της.
Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης και επαφίεται
στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης
της εγκατάστασης σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα
στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία.
Απαιτείται εκπαίδευση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας από ειδικευμένο προσωπικό της
προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία θα αφορά στη λειτουργία και στη συντήρηση της
εγκατάστασης, οι οποίες θα κατανεμηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας,
όποτε αυτές ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 11ο
Περίοδος Συντήρησης (Δέσμευση για Ανταλλακτικά)
Μετά την οριστική παραλαβή της δοκιμαστικής λειτουργίας και την 72μηνη λειτουργία της
μονάδας από τον ανάδοχο, ξεκινά η περίοδος συντήρησης. Ο Ανάδοχος έχει δεσμευτεί να
καλύψει το Δήμο Κεφαλονιάς με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή και
συντήρηση των προσφερόμενων Μονάδων ανάλογα με την εκάστοτε παρουσιαζόμενη
ανάγκη, για τα επόμενα έξη (6) τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της σύμβασης
(περίοδος συντήρησης). Το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών αυτών βαρύνει τον
Φορέα Λειτουργίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, όμως ο Ανάδοχος της προμήθειας
δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών, για την αμεσότητα της
παράδοσής τους, για την τοποθέτηση τους και γενικά για την επιδιόρθωση όλων των
βλαβών που θα οφείλονται σε αστοχίες υλικών ή κακή χρήση τους κατά την περίοδο
λειτουργίας από τον ανάδοχο.
Άρθρο 12ο
Χρονική διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα έξι (96) μήνες :




Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και
εγκατάσταση της μονάδας και την θέση σε λειτουργία
δώδεκα (12) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και
(6) χρόνια για την κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας

Η λειτουργία – συντήρηση της μονάδας αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και η χρονική διάρκεια της ορίζεται σε 6 χρόνια.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την προμήθεια και εγκατάσταση των προμηθευόμενων
Μονάδων
Ο ανάδοχος προμηθευτής, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αυτοψία του χώρου, ώστε να
προετοιμάσει τον προγραμματισμό που χρειάζεται προκειμένου να υλοποιήσει τις
απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση της μονάδας .

Ο Ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο θα
είναι διαθέσιμα όλα τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες που πρόκειται να
υλοποιήσει για την εγκατάσταση της νέας μονάδας.
Ο Ανάδοχος προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πραγματοποίηση των
απαραίτητων συνδέσεων (υδραυλικών, ηλεκτρικών κλπ) και την ομαλή εκκίνηση της
δοκιμαστικής λειτουργίας της Μονάδας.
Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία της
μονάδας ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην δοκιμαστική λειτουργία της για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Άρθρο 14o
Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιμαστική λειτουργία
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης από
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
2. Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που
χρησιμοποιεί, πέραν του τριμήνου από την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος της
παρεχόμενης υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή μετά από γραπτή όχληση των
ενδιαφερόμενων, καλεί τον Ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 ημέρες. Αν
ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η
ΔΕΥΑ συντάσσει καταστάσεις
πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους για λογαριασμό του
Αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να
πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν την όχληση των ενδιαφερόμενων.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Επόπτη για οποιαδήποτε εξαγωγή στοιχείων
εξοπλισμού εκτός της εγκατάστασης με χρησιμοποίηση ειδικού εντύπου το οποίο θα
υπογράφεται πριν την εξαγωγή από το προσωπικό τόσο του Αναδόχου όσο και της
υπηρεσίας.
4. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει με δικές του δαπάνες να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα χημικά,
αναλώσιμα κλπ, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της
εγκατάστασης .
5. Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Αναδόχου, υπόκεινται στον έλεγχο του Αναθέτοντα Φορέα
και επιτρέπουν απρόσκοπτα την είσοδο (όλο το εικοσιτετράωρο) στους επιβλέποντες
(υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, συμβούλους του ή επισκέπτες, μετά από σχετική
έγκριση του) και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη
λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της ΑΕΠΟ και της εγκεκριμένης μελέτης
7. Σε περίπτωση που το έργο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με αποκλειστική ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής ,τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρήσει το έργο μέχρι να
εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη της λειτουργίας. Για το χρονικό αυτό
διάστημα ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται μηνιαίως με το 50% της μηνιαίας αποζημίωσης
της δοκιμαστικής λειτουργίας.
8. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα
τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο των εγκαταστάσεων και θα είναι
διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από τον ΚτΠ αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
9.Ο ανάδοχος θα τηρεί φάκελο με τα αποτελέσματα των καθημερινών εργαστηριακών
ελέγχων
9. Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:








Τα προαναφερθέντα έντυπα
Πίνακα με την κατανάλωση χημικών.
Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
Ενέργειες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και
έκτακτοι έλεγχοι.
 Αποτελέσματα αναλύσεων
10. Με την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 να έχει συντάξει τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης όλων των επιμέρους
μονάδων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των
εξαρτημάτων αυτών
 να έχει συντάξει το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 να έχει συντάξει το Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης
 να παρουσιάσει αναλυτικά το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει για τη
μηχανοργάνωση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης απόδοσης των διεργασιών
και της συντήρησης .
Άρθρο 15o
Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά 72μηνη λειτουργία συντήρηση
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την
εκτέλεση της λειτουργίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού
αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη
διαφωνία της.
 Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικής ΠεριγραφήςΤεχνικών Προδιαγραφών. Επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο
το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης, παρακολούθησης και αυτόματης ρύθμισης
της εγκατάστασης ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζεται η σωστή και
εύρυθμη λειτουργία και να εξασφαλίζεται ότι η τροφοδοσία του νερού στις δεξαμενές
Φαραώ θα γίνεται με το βέλτιστο για τον ΚτΠ δυνατό ισοζύγιο.
 Οι υπεύθυνοι της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να
είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα.Η
απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ'
άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του
Αναδόχου.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της λειτουργίας την
ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την
αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Ο Επόπτης ερευνά τους λόγους
αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εμπειρίας.
 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που










περιλαμβάνουν ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και
μεταφορά υλικών . Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί με
προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και
ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της
Μονάδας Αφαλάτωσης. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε
ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών
έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε
επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού
του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή
κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή
εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση
των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα
συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους της
Αναθέτουσας Αρχής, σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων
θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση της
εγκατάστασης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή
αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το
θεωρεί απαραίτητο.
Οι βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης στον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στον
Επόπτη, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στο ημερολόγιο
λειτουργίας. Η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει:
A. Τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε συνήθη χρήση, κακό
χειρισμό, ελλιπή συντήρηση ή παράβλεψη του προσωπικού του Αναδόχου ως προς
τα υλικά και την εργασία που θα απαιτηθεί.
B. Τον Φορέα εφόσον η φθορά οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του
αναθέτοντα φορέα (π.χ. κακή ποιότητα παρεχόμενων δικτύων ενέργειας, νερού
κλπ) ή συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία). Στην
εξαιρετική περίπτωση αυτή η προμήθεια των κατεστραμμένων υλικών είναι ευθύνη
του Φορέα ενώ η αντικατάστασή τους είναι ευθύνη του Αναδόχου.
Η προμήθεια, αποθήκευση και προετοιμασία των χημικών και όλων των αναλωσίμων
υλικών που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της
εγκατάστασης, θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Τα αναλώσιμα χημικά
προϊόντα θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας
του υλικού από την εταιρεία παραγωγής του (MSDS).
Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνει τον ΚτΠ ,σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 16 της παρούσας .
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το
απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες
προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη.
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος θα
λαμβάνει δείγματα τα οποία θα αναλύονται σε καθημερινή βάση στο εργαστήριο το






οποίο θα διατηρεί επί τόπου και σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια (κάθε
τρίμηνο) προκειμένου να ελέγχεται η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001).
Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα
τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο των εγκαταστάσεων και θα είναι
διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από τον ΚτΠ αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:
 Τα προαναφερθέντα έντυπα
 Πίνακα με την κατανάλωση και το κόστος χημικών.
 Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
 Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
 Ενέργειες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
 Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και
έκτακτοι έλεγχοι.
 Αποτελέσματα αναλύσεων
 Αποτελέσματα των μετρήσεων των 2 παροχόμετρων
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί
από αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δ/νση Υγείας κλπ.) για οποιαδήποτε
χρονική περίοδο εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
Στο τέλος της χρονικής περιόδου της λειτουργίας ο ανάδοχος θα συντάξει
συγκεντρωτική έκθεση στην οποία θα καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία των
εγκαταστάσεων και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφενός και αφετέρου η
αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική κατάσταση εξοπλισμού, ενέργειες
συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση).
Οι μηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του και θα φυλάσσονται στο χώρο
διοίκησης της εγκατάστασης.
Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο
λειτουργίας-ημερήσιο δελτίο, στο οποίο θα καταγράφονται εκτός από τις εργασίες
λειτουργίας και συντήρησης και όλα τα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικά που
αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει με κατάλληλο τρόπο όλα
τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και ακολούθως
να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Όλα τα
πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης της
εγκατάστασης, για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό
απαιτηθεί.
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την
πιθανή σύνταξη του φακέλου ανανέωσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.
Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την έκδοση όλων των υπόλοιπων αδειών που είναι
πιθανό να απαιτηθούν.

Άρθρο 16o
Δαπάνη Ηλεκτρικής ενέργειας

Η δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια βαρύνει τον ΚτΠ. Η εγκατάσταση θα έχει δύο ρολόγια
για την μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας. Το ένα θα αφορά στην μέτρηση της
καταναλισκόμενης για την λειτουργία της εγκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας και το άλλο
για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα δίνουν στο δίκτυο τα εγκατεστημένα
φωτοβολταικά συστήματα. Η λειτουργία των φωτοβολταικών συστημάτων θα είναι με τη
μέθοδο του net metering. Δηλαδή η αποδιδόμενη στο δίκτυο ενέργεια θα αφαιρείται από
την καταναλισκόμενη ενέργεια για τη λειτουργία της μονάδας και ο ΚτΠ θα πληρώνει στον
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας τη διαφορά.
Ο Ανάδοχος στην προσφορά του έχει δεσμευθεί για την ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας της μονάδας.
Σε κάθε λογαριασμό πληρωμής ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται ο εξής υπολογισμός:
Διαιρούνται οι Kwh που καταναλώθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα για το οποίο έγινε η
μέτρηση με τα κυβικά μέτρα επεξεργασμένου νερού που παράχθηκε το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα.
Αν η τιμή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την ειδική κατανάλωση ενέργειας για την
οποία έχει δεσμευθεί ο ανάδοχος με την προσφορά του, τότε παρακρατείται από την
αμέσως επόμενη πληρωμή του ποσό ίσο με το γινόμενο της επιπλέον κατανάλωσης ανά
κυβικό μέτρο επί τα κυβικά που παρήχθησαν την δοσμένη περίοδο και επί την τρέχουσα
τιμή της Kwh.
Αν η τιμή που προκύπτει είναι μικρότερη από την ειδική κατανάλωση ενέργειας για την
οποία έχει δεσμευθεί ο ανάδοχος με την προσφορά του, τότε το κέρδος που προκύπτει
μοιράζεται 30:70 μεταξύ του ΚτΠ και του αναδόχου. Το ποσό που δικαιούται ο ανάδοχος
πιστώνεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό του.
Άρθρο 17o
Μέτρηση ποσότητας επεξεργασμένου νερού
Η μέτρηση της ποσότητας του επεξεργασμένου νερού για την οποία θα αμείβεται ο
ανάδοχος θα γίνεται με τη χρήση 2 ηλεκτρομαγνητικών παροχόμετρων υψηλής ακρίβειας
τα οποία θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος μετά την κατάθλιψη των αντλιών μεταφοράς του
επεξεργασμένου νερού. Απόκλιση των μετρήσεων των 2 παροχόμετρων μεγαλύτερη από
0,5% δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει τα
παροχόμετρα σε κατάλληλες θέσεις και στις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους καθώς και
από παρακείμενα εξαρτήματα του δικτύου έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η ακρίβεια των
μετρήσεων.
Η ποσότητα που θα λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή του αναδόχου θα είναι ο μέσος
όρος των μετρήσεων των δύο παροχόμετρων .
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των 2 παροχόμετρων θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο
το οποίο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Επόπτη σε καθημερινή βάση. Αν χωρίς
αιτιολογία ο επόπτης δεν υπογράψει το έντυπο εντός 3 ημερών αυτό θεωρείται αυτοδίκαια
υπογεγραμμένο.
Άρθρο 18o
Εργαστηριακοί έλεγχοι επεξεργασμένου νερού
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εξοπλισμένο εργαστήριο προκειμένου να
διενεργεί καθημερινούς ελέγχους σε παραμέτρους του επεξεργασμένου νερού για τις

οποίες δεν δύναται να έχει on-line μετρήσεις . Οι ως άνω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται
μια φορά το τρίμηνο και σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης, Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο
ασφάλειας για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από
υπαιτιότητα αυτού ή του επιστημονικού - εργατοτεχνικού προσωπικού του.
Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του, με δικές του δαπάνες, τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για
ασφαλή εργασία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας.
Επίσης, υποχρεούται με δικές του δαπάνες να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς
κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου -Ρήτρες
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος12 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 ή δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθ’όλη τη διάρκεια της
δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή /και καλής λειτουργίας
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
12
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ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο13 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση
του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας και ποσότητας του επεξεργασμένου
νερού από τον Ανάδοχο θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να
αρθεί . Η συστηματική με δική του υπαιτιότητα, μη τήρηση της υποχρέωσης του
αυτής είναι λόγος διάλυσης της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων ή μη συμμόρφωσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου,ο
ΚτΠ επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω:
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Η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο για τη μη εξασφάλιση της
απαιτούμενης ποσότητας επεξεργασμένου νερού είναι ίση με το 2,5% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ της ποσότητας που δεν παράχθηκε.
Η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο για τη μη εξασφάλιση της
απαιτούμενης ποιότητας του επεξεργασμένου νερού (υπέρβαση των ανωτάτων ορίων)
είναι ίση με 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της ποσότητας επεξεργασμένου νερού
χαμηλής ποιότητας που παράχθηκε. Επιπλέον ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αμοιβή
για την ποσότητα επεξεργασμένου νερού με χαμηλή ποιότητα.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Τρόπος πληρωμής
Α. Για την προμήθεια της μονάδας
Η πληρωμή του αναδόχου κατά την διακριτική του ευχέρεια δύναται να πραγματοποιηθεί
με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω
τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας της
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.
4412/2016, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή του υλικούεξοπλισμού, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού-εξοπλισμού με την προσκόμιση στο χώρο
εγκατάστασης, κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή του υλικούεξοπλισμού. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων.
Η οριστική παραλαβή του κάθε υλικού – εξοπλισμού, πραγματοποιείται μετά την
εγκατάσταση του υλικού-εξοπλισμού.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες14 το οποίο θα παραμένει
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής15.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
14

15

Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται
στο πεδίο εφαρμογής της
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/201616
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Β. για τη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η εκκαθάριση
όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται με βάση τους
λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Μετά τη λήξη κάθε μηνιαίας παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του
οφειλόμενου σ’ αυτόν ποσού, ίσου με το ένα τρίτο (1/12) του συμβατικού ποσού (της
δοκιμαστικής λειτουργίας) .
Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, με συνοπτικό πίνακα από την αρχή
της σύμβασης. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν με τους
προηγούμενους λογαριασμούς.
Η πληρωμή της μηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται με εξόφληση της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας, μετά την τμηματική ανά μήνα παραλαβή από τεχνικής απόψεως και την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και
ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών, τυχόν λογαριασμοί που πληρώθηκαν από τον
Φορέα ενώ βαρύνουν τον Ανάδοχο κλπ, οπότε γίνεται σχετική μνεία, παρακράτηση αξίας
τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του
Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο
τρόπο.
16

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016

Για την πληρωμή, του εγκεκριμένου λογαριασμού θα υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικού
εκτός από το σώμα αυτού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι:


Τιμολόγιο με την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ,



Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ.



Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται μέχρι 20 ημέρες μετά την παρέλευση των ανωτέρω
στην Δ/νση Οικονομικού.
Γ. για τη 72μηνη λειτουργία – συντήρηση της Μονάδας
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με βάση την τιμή ανά κυβικό μέτρο επεξεργασμένου
νερού που έχει δώσει ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά, πολλαπλασιασμένη με
την ποσότητα επεξεργασμένου νερού που παρασχέθηκε από τον ανάδοχο και παρελήφθη
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και
η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται με
βάση τους λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Μετά τη λήξη κάθε μηνιαίας παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του
οφειλόμενου σ’ αυτόν ποσού.
Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, με συνοπτικό πίνακα από την αρχή
της σύμβασης. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν με τους
προηγούμενους λογαριασμούς.
Η πληρωμή της μηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται με εξόφληση της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας, μετά την τμηματική ανά μήνα παραλαβή από τεχνικής απόψεως και την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη
όπως το επιπλέον κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 15 της παρούσας) και ιδίως ποινικές
ρήτρες, περικοπές τιμών, τυχόν λογαριασμοί που πληρώθηκαν από τον Φορέα ενώ
βαρύνουν τον Ανάδοχο κλπ, οπότε γίνεται σχετική μνεία, παρακράτηση αξίας τυχόν
χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου
και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
Πιστώνεται επίσης το κέρδος που πιθανώς προκύπτει για τον Ανάδοχο από το μειωμένο
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
Για την πληρωμή, του εγκεκριμένου λογαριασμού θα υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικού
εκτός από το σώμα αυτού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι:


Τιμολόγιο με την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ,



Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ.

 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται μέχρι 20 ημέρες μετά την παρέλευση των ανωτέρω
στην Δ/νση Οικονομικού.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα,

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε (τμηματικά
ή συνολικά).
γ) ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία
δ)ολοκληρώθηκε η κανονική λειτουργία
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από τριμελή
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου , σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης
-

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-

URL της ΕΕ

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Χώρα:

Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Τίτλος:

Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασμένης μονάδας

αφαλάτωσης, δυναμικότητας 8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Σύντομη περιγραφή:

-1-

η προμήθεια, εγκατάσταση , δοκιμαστική λειτουργία για 12 μήνες και κανονική
λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης
υφάλμυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας

επεξεργασμένου νερού 8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς όπως

αυτή περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και στην τεχνική προσφορά του
Αναδόχου.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

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

Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
-2-

❍ Ναι
❍ Όχι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V,
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος
VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-

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

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των

προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
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Όνομα
-

Επώνυμο
-

Ημερομηνία γέννησης
-

Τόπος γέννησης
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-

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

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που

απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
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Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό
ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο
οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

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

(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
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απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Απάτη
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-11-

-

Εκδότης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-

Εκδότης
-

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

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

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

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
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❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

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

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

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

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αφερεγγυότητα

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
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δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική

νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα

φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

-24-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-

--Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό ετών που

απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της
σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-

--Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου

Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες

παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου
τύπου

Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του

συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις

που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης)
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά

που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή

τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός
φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως 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 αναφέρονται, εκτός εάν:
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α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς

τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-

Τόπος
-

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Πίνακας εγγυημένης ποιότητας νερού που φτάνει στη δεξαμενή Φαραώ.
Παράμετρος

Μονάδες

pH
Αγωγιμότητα

μS/cm

Ολικά διαλυμένα
mg/lt
Στερεά
Χλωριούχα (Cl-)

mg/lt

Ανθρακικά (CO3-2)

mg/lt

Νιτρικά (NO3-)

mg/lt

Νιτρώδη (NO2-)

mg/lt

E. Coli

αρ./100ml

Εντερόκοκκοι

αρ./100ml

Εγγυημένη τιμή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Α/Α

1
2

ΠΕΙΡΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΕΥΑΚ

10
11

Αντλίες τροφοδοσίας φίλτρων
Αντλίες bypass μονάδας
Σύστημα φίλτρανσης σε
πολυστρωματικά φίλτρα αιωρούμενων
σωματιδίων
Σύστημα φίλτρανσης σε φίλτρα
φυσιγγίων
Σύστημα δοσομέτρησης
αντικαθαλατωτικού
Προκατασκευασμένο Σύστημα
μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης
δυναμικότητας 10.000 μ3/ημ
Σύστημα χημικού καθαρισμού
Μετακατεργασία - Σύστημα ρύθμισης
pH
Αποθήκευση αφαλατωμένου και
σύστημα επανάμιξης για διόρθωση
σκληρότητας
Όργανα μέτρησης και λειτουργίας
Ηλεκτρικος πίνακας μέσης τάσης

σετ
τεμ

30.000,00
20.000,00

1
1

30.000,00
20.000,00

-

12

Ηλεκτρικός πίνακας(ες) χαμηλής τάσης τεμ

25.000,00

1

25.000,00

-

13

Αυτοματισμός

50.000,00

1

50.000,00

-

3
4
5
6
7
8
9

σετ
σετ

30.000,00
20.000,00

1
1

30.000,00
20.000,00

-

σετ

400.000,00

1

400.000,00

-

σετ

150.000,00

1

150.000,00

-

σετ

10.000,00

1

10.000,00

-

σετ

2.400.000,00

1

2.400.000,00

-

σετ

15.000,00

1

15.000,00

-

σετ

30.000,00

1

30.000,00

-

σετ

30.000,00

1

30.000,00

-

14

Σύστημα τηλεμετάδοσης δεδομένων

15
16
17
18

Μετασχηματιστής
Φωτοβολταϊκά
Δοκιμαστική λειτουργία για 1 χρόνο
Κανονική λειτουργία για 6 έτη

30.000,00
σετ
σετ
τεμ.
m3

1

25.000,00
120.000,00
262.800,00
0,23

1
1
1
10.293.000

30.000,00

-

25.000,00
120.000,00
262.800,00
-

2.367.390,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αργοστόλι 21/4/2017
Ο Συντάξας

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

6.015.190,00
1.443.645,60
7.458.835,60

Αργοστόλι 21/4/2017
Ο Θεωρήσας
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλογερόπουλος Θεόδωρος
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΜΟΝΑΔΑ
Αριθμητικώς:

Προκατασκευασμένη μονάδα αφαλάτωσης
υφάλμυρου ύδατος τύπου Αντίστροφης
Ώσμωσης (R.O.),

ΤΕΜ

Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

Φωτοβολταικά συστήματα

ΤΕΜ

Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

Δοκιμαστική λειτουργία επί 1 έτος

ΤΕΜ

Ολογράφως:

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΜΟΝΑΔΑ
Αριθμητικώς:

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

m3

Ολογράφως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

.......................…………………………………..
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
2

4

ο.π. υποσ. 3.

γ)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα
με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
6

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

10

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
11

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ», με α/α συστήματος ………….,
ποσού …………………….€ (………………………….. ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%
Στo Αργοστόλι και στα γραφεία του Δήμου Κεφαλονιάς σήμερα _____________ ημέρα ____________ 2017,
οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Του Δήμου Κεφαλονιάς που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς κ…………………., κάτοχο
του υπ’ αριθμό ……………………… Δελτίου Ταυτότητας, αποκαλούμενος εφεξής «Δικαιούχος-Φορέας
Υλοποίησης»
2. Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλονιάς που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ…………………., κάτοχο του υπ’ αριθμό ……………………… Δελτίου Ταυτότητας,
αποκαλούμενος εφεξής «Κύριος της Πράξης»
3. Η εταιρεία ………………………………, με ΑΦΜ: …………………….., ΔΟΥ: …………………, που εδρεύει στην ……………
και συγκεκριμένα στην Οδό …………………….7, Τ.Κ……………., ……………., και εκπροσωπείται νόμιμα από τoν
__________________________ του _____________, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας κάτοχο του
_____________ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αποκαλούμενος εφεξής «Ανάδοχος»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου
Κεφαλονιάς και της ΔΕΥΑΚ
3. την υπ’αριθμ.181/2016 απόφαση του ΔΣ Κεφαλονιάς για την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης
της πράξης : «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000
Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ», με Κωδικό MIS 5001348 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
4. Την απόφαση ……………………. Τ…. ……………………….., με την οποία ψηφίστηκε πίστωση και εγκρίθηκε
δαπάνη …………………………… € ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία αναλύεται:
για
το έτος ……………… ………………………. ευρώ, ……………………… για την «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»,
5. Την απόφαση ………………….. ……… ……………..……………………….., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης & τα τεύχη δημοπράτησης (μελέτη υπ’ αρ…………..) της «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»,
6. Την με ΑΠ ……………… διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού που έγιναν με βάση τη μελέτη
………………, η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ………………………..και ο οποίος
διεξήχθη με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α Συστήματος
………………………..,
7. Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής προσφοράς με α/α ……………… που υποβλήθηκε από την εταιρεία
………………………………. στο διαγωνισμό με α/α ………………………. για την «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»,
8. Την απόφαση ………………….. τ…… ……………………………………………………., με την οποία εγκρίθηκαν τα
πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της «ΜΟΝΑΔΑ

9.

10.
11.
12.
13.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ»,
Το με ΑΠ …………… Πρακτικού ανοίγματος και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΜΟΝΑΔΑ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ» με α/α Συστήματος ………………
Την απόφαση ……………. Τ………….. …………………………….., για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού,
Την με ΑΠ ……………………….. πρόσκληση της υπογραφής της σύμβασης,
……………… Πράξη του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν
κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.
Την κατατιθέμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης με αριθμό _____________ της
_______________________ Τράπεζας, ποσού …………………… €, που ισούται με το 5% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ, η οποία κατατέθηκε με την υπογραφή του παρόντος

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος και δεύτερος συμβαλλόμενος, ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο τρίτο συμβαλλόμενο την «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ», σύμφωνα με
τα τεχνικά στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στην προσφορά του με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1 - Περιεχόμενο της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 1 – Περιεχόμενο της σύμβασης
Άρθρο 2 – Αντικείμενο της σύμβασης
Άρθρο 3 – Χρόνος και τόπος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών
Άρθρο 4 - Εγγύηση ποιότητας
Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων
Άρθρο 6 – Αναλώσιμα για τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης
Άρθρο 7 – - Εκπαίδευση και υποστήριξη
Άρθρο 8 – Προϋπολογισμός – Τρόπος τιμολόγησης και πληρωμής
Άρθρο 9 – Περίοδος Συντήρησης
Άρθρο 10 – Διάρκεια ισχύος
Άρθρο 11 – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου -Ρήτρες
Άρθρο 12- Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της
Άρθρο 13-Διαφορές
Άρθρο 14

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση , δοκιμαστική λειτουργία για 12
μήνες και κανονική λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης
υφάλμυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού

8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς όπως αυτή περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και στην
τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να
 Προμηθεύσει & εγκαταστήσει την μονάδα
 Να την θέσει σε λειτουργία
 Να την λειτουργήσει δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα 1 έτους
 Να υλοποιεί την αδιάλειπτη και άρτια λειτουργία και συντήρηση της μονάδας για 72 μήνες,
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις οδηγίες
των κατασκευαστών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού και σύμφωνα με τα
Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.

Άρθρο 3 - Χρόνος και τόπος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών
Α. Χρόνος παράδοσης
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση και εγκατάσταση των υλικών και την θέση σε
λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα τμηματικών παραδόσεων . Ο πίνακας των τμηματικών παραδόσεων με τις
αντίστοιχες προθεσμίες θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Επιτροπή
Παρακολούθησης και παραλαβής .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207
του ν. 4412/2016.


Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

Β.Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών


H παραλαβή των υλικών γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα
συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός (μακροσκοπικός έλεγχος ) έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Το τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει το
αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υλικού σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν
σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του
άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.


Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι
η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα
δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα.

ΑΡΘΡΟ 4 - Εγγύηση ποιότητας
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη ανταποκρίνονται
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από υλικό άριστης ποιότητας και
κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης, εγγυάται πως τα προμηθευόμενα είδη
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής
αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται έκπτωτος με όλες
τις νόμιμες συνέπειες.
Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων
A. Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης
Ο ανάδοχος προμηθευτής, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αυτοψία του χώρου, ώστε να προετοιμάσει
τον προγραμματισμό που χρειάζεται προκειμένου να υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες για την
εγκατάσταση της μονάδας .
Ο Ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο θα είναι διαθέσιμα
όλα τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιήσει για την εγκατάσταση της νέας
μονάδας.
Ο Ανάδοχος προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πραγματοποίηση των απαραίτητων
συνδέσεων (υδραυλικών, ηλεκτρικών κλπ) και την ομαλή εκκίνηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της
Μονάδας.
Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία της μονάδας ο ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί στην δοκιμαστική λειτουργία της για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
B. Δοκιμαστική Λειτουργία της Μονάδας
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης από ειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό.
2. Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί, πέραν του
τριμήνου από την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή
μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερόμενων, καλεί τον Ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε
15 ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ΔΕΥΑ συντάσσει καταστάσεις πληρωμής
των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους για λογαριασμό του Αναδόχου και έναντι του
λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ
μηνών πριν την όχληση των ενδιαφερόμενων.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Επόπτη για οποιαδήποτε εξαγωγή στοιχείων εξοπλισμού
εκτός της εγκατάστασης με χρησιμοποίηση ειδικού εντύπου το οποίο θα υπογράφεται πριν την εξαγωγή
από το προσωπικό τόσο του Αναδόχου όσο και της υπηρεσίας.
4. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει με δικές του δαπάνες να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα χημικά, αναλώσιμα κλπ,
ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης .
5. Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Αναδόχου, υπόκεινται στον έλεγχο του Αναθέτοντα Φορέα και επιτρέπουν
απρόσκοπτα την είσοδο (όλο το εικοσιτετράωρο) στους επιβλέποντες (υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής,
συμβούλους του ή επισκέπτες, μετά από σχετική έγκριση του) και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν
οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της ΑΕΠΟ και της εγκεκριμένης μελέτης
7. Σε περίπτωση που το έργο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με αποκλειστική ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής ,τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρήσει το έργο μέχρι να εκπληρωθούν οι

προϋποθέσεις για την έναρξη της λειτουργίας. Για το χρονικό αυτό διάστημα ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται
μηνιαίως με το 50% της μηνιαίας αποζημίωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας.
8. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα τηρούνται στους
αντίστοιχους φακέλους στο χώρο των εγκαταστάσεων και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από τον ΚτΠ
αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
9.Ο ανάδοχος θα τηρεί φάκελο με τα αποτελέσματα των καθημερινών εργαστηριακών ελέγχων
10. Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:
 Τα προαναφερθέντα έντυπα
 Πίνακα με την κατανάλωση χημικών.
 Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
 Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
 Ενέργειες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
 Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι
έλεγχοι.
 Αποτελέσματα αναλύσεων
11. Με την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 να έχει συντάξει τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης όλων των επιμέρους μονάδων
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων αυτών
 να έχει συντάξει το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 να έχει συντάξει το Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης
 να παρουσιάσει αναλυτικά το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει για τη μηχανοργάνωση των
αποτελεσμάτων παρακολούθησης απόδοσης των διεργασιών και της συντήρησης .

Γ. 72μηνη Λειτουργία- Συντήρηση
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της
λειτουργίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η
εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση
του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν
εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.
 Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της εγκατάστασης, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών. Επαφίεται στον
Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης, παρακολούθησης
και αυτόματης ρύθμισης της εγκατάστασης ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζεται η σωστή
και εύρυθμη λειτουργία και να εξασφαλίζεται ότι η τροφοδοσία του νερού στις δεξαμενές Φαραώ θα
γίνεται με το βέλτιστο για τον ΚτΠ δυνατό ισοζύγιο.
 Οι υπεύθυνοι της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες
της Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα.Η απόδειξη της καταλληλότητας και
ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος
εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της λειτουργίας την ομάδα που δήλωσε
κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της
ομάδας. Ο Επόπτης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με
αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας.
 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη λειτουργία,
συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν ημερομίσθια, μισθούς,
εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών . Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί













και να συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και
ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Μονάδας
Αφαλάτωσης. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο
συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με
έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και
εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του
προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η Αναθέτουσα
Αρχή έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου
ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί στην
αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται
τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, σε τακτικές
καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη
λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί
τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί
απαραίτητο.
Οι βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης στον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό και αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στον Επόπτη, θα αίρονται αμέσως και θα
περιγράφονται αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας. Η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης
βαρύνει:
A. Τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε συνήθη χρήση, κακό χειρισμό, ελλιπή
συντήρηση ή παράβλεψη του προσωπικού του Αναδόχου ως προς τα υλικά και την εργασία που θα
απαιτηθεί.
B. Τον Φορέα εφόσον η φθορά οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του αναθέτοντα φορέα
(π.χ. κακή ποιότητα παρεχόμενων δικτύων ενέργειας, νερού κλπ) ή συνδέονται με εξαιρετικά
συμβάντα ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία). Στην εξαιρετική περίπτωση αυτή η προμήθεια των
κατεστραμμένων υλικών είναι ευθύνη του Φορέα ενώ η αντικατάστασή τους είναι ευθύνη του
Αναδόχου.
Η προμήθεια, αποθήκευση και προετοιμασία των χημικών και όλων των αναλωσίμων υλικών που είναι
απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, θα γίνεται με μέριμνα και
δαπάνες του Αναδόχου. Τα αναλώσιμα χημικά προϊόντα θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας του υλικού από την εταιρεία παραγωγής του (MSDS).
Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνει τον ΚτΠ ,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της
παρούσας .
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο γι'
αυτό προσωπικό.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους
ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις
προδιαγραφές του εργοδότη.
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει
δείγματα τα οποία θα αναλύονται σε καθημερινή βάση στο εργαστήριο το οποίο θα διατηρεί επί τόπου
και σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια (κάθε τρίμηνο) προκειμένου να ελέγχεται η καταλληλότητα
του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001).
Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα τηρούνται στους
αντίστοιχους φακέλους στο χώρο των εγκαταστάσεων και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από τον
ΚτΠ αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:










Τα προαναφερθέντα έντυπα
Πίνακα με την κατανάλωση και το κόστος χημικών.
Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
Ενέργειες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι
έλεγχοι.
 Αποτελέσματα αναλύσεων
 Αποτελέσματα των μετρήσεων των 2 παροχόμετρων
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί από αρμόδιες
αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δ/νση Υγείας κλπ.) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο εντός της
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
Στο τέλος της χρονικής περιόδου της λειτουργίας ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην
οποία θα καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία των εγκαταστάσεων και η ικανοποίηση των
περιβαλλοντικών όρων αφενός και αφετέρου η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική
κατάσταση εξοπλισμού, ενέργειες συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση).
Οι μηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης του και θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης της εγκατάστασης.
Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο λειτουργίαςημερήσιο δελτίο, στο οποίο θα καταγράφονται εκτός από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και
όλα τα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να
καταγράφει με κατάλληλο τρόπο όλα τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω
δραστηριότητες και ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές
μεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης της
εγκατάστασης, για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και θα
τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την πιθανή σύνταξη του
φακέλου ανανέωσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το Νόμο
4014/2011 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την έκδοση
όλων των υπόλοιπων αδειών που είναι πιθανό να απαιτηθούν.

ΑΡΘΡΟ 6 - Αναλώσιμα για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης
 Η προμήθεια, αποθήκευση και προετοιμασία των χημικών και όλων των αναλωσίμων υλικών που είναι
απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, θα γίνεται με μέριμνα και
δαπάνες του Αναδόχου. Τα αναλώσιμα χημικά προϊόντα θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας του υλικού από την εταιρεία παραγωγής του (MSDS).
 Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνει τον ΚτΠ ,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της
Συγγραφής υποχρεώσεων .
ΑΡΘΡΟ 7 - Εκπαίδευση και υποστήριξη
Απαιτείται εκπαίδευση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας από ειδικευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας
εταιρείας, η οποία θα αφορά στη λειτουργία και στη συντήρηση της εγκατάστασης, οι οποίες θα
κατανεμηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας, όποτε αυτές ζητηθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή.

Οι εργασίες επισκευών θα παρακολουθούνται από προσωπικό του Δήμου (στην περίπτωση που
γίνονται επιτόπου της εγκατάστασης) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και
συντήρησή της.

ΑΡΘΡΟ 8 - Προϋπολογισμός – Τρόπος τιμολόγησης και πληρωμής
Το οικονομικό αντάλλαγμα της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά του
μειοδότη ορίζεται στο ποσό των ……………….. ευρώ (………………………….. ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α
εκ ποσοστού 24%, ήτοι εν συνόλω …………………………… ευρώ (…………………….. ευρώ).
Α. Για την προμήθεια της μονάδας
Η πληρωμή του αναδόχου κατά την διακριτική του ευχέρεια δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας της προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή
του υλικού-εξοπλισμού, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού-εξοπλισμού με την προσκόμιση στο χώρο εγκατάστασης, κατόπιν του
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή του υλικού-εξοπλισμού. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η οριστική παραλαβή του κάθε υλικού – εξοπλισμού, πραγματοποιείται μετά την εγκατάσταση του
υλικού-εξοπλισμού.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Β. για τη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η εκκαθάριση όλων των
αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς που
συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Μετά τη λήξη κάθε μηνιαίας παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του οφειλόμενου σ’
αυτόν ποσού, ίσου με το ένα τρίτο (1/12) του συμβατικού ποσού (της δοκιμαστικής λειτουργίας) .
Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, με συνοπτικό πίνακα από την αρχή της σύμβασης.
Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
Η πληρωμή της μηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται με εξόφληση της αντίστοιχης συμβατικής αξίας,
μετά την τμηματική ανά μήνα παραλαβή από τεχνικής απόψεως και την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές
ρήτρες, περικοπές τιμών, τυχόν λογαριασμοί που πληρώθηκαν από τον Φορέα ενώ βαρύνουν τον Ανάδοχο
κλπ, οπότε γίνεται σχετική μνεία, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει
ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
Για την πληρωμή, του εγκεκριμένου λογαριασμού θα υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικού εκτός από το
σώμα αυτού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι:


Τιμολόγιο με την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ,



Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ.



Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται μέχρι 20 ημέρες μετά την παρέλευση των ανωτέρω στην Δ/νση
Οικονομικού.
Γ. για τη 72μηνη λειτουργία – συντήρηση της Μονάδας
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με βάση την τιμή ανά κυβικό μέτρο επεξεργασμένου νερού που έχει
δώσει ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά, πολλαπλασιασμένη με την ποσότητα επεξεργασμένου
νερού που παρασχέθηκε από τον ανάδοχο και παρελήφθη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από
την εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους.
Μετά τη λήξη κάθε μηνιαίας παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του οφειλόμενου σ’
αυτόν ποσού.

Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, με συνοπτικό πίνακα από την αρχή της σύμβασης.
Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
Η πληρωμή της μηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται με εξόφληση της αντίστοιχης συμβατικής αξίας,
μετά την τμηματική ανά μήνα παραλαβή από τεχνικής απόψεως και την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη όπως το επιπλέον
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 15 της παρούσας) και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών, τυχόν
λογαριασμοί που πληρώθηκαν από τον Φορέα ενώ βαρύνουν τον Ανάδοχο κλπ, οπότε γίνεται σχετική
μνεία, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για
λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο
τρόπο.
Πιστώνεται επίσης το κέρδος που πιθανώς προκύπτει για τον Ανάδοχο από το μειωμένο κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
Για την πληρωμή, του εγκεκριμένου λογαριασμού θα υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικού εκτός από το
σώμα αυτού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι:


Τιμολόγιο με την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ,



Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ.

 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται μέχρι 20 ημέρες μετά την παρέλευση των ανωτέρω στην Δ/νση
Οικονομικού.

Άρθρο 9 - Περίοδος Συντήρησης
Μετά την οριστική παραλαβή της δοκιμαστικής λειτουργίας και την 72μηνη λειτουργία της μονάδας από τον
ανάδοχο, ξεκινά η περίοδος συντήρησης. Ο Ανάδοχος έχει δεσμευτεί να καλύψει το Δήμο Κεφαλονιάς με
όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των προσφερόμενων Μονάδων
ανάλογα με την εκάστοτε παρουσιαζόμενη ανάγκη, για τα επόμενα έξη (6) τουλάχιστον χρόνια από την
λήξη της σύμβασης (περίοδος συντήρησης). Το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών αυτών βαρύνει τον
Φορέα Λειτουργίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, όμως ο Ανάδοχος της προμήθειας δεσμεύεται για τη
διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών, για την αμεσότητα της παράδοσής τους, για την
τοποθέτηση τους και γενικά για την επιδιόρθωση όλων των βλαβών που θα οφείλονται σε αστοχίες υλικών
ή κακή χρήση τους κατά την περίοδο λειτουργίας από τον ανάδοχο.
Άρθρο 10 - Διάρκεια ισχύος
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα έξι (96) μήνες :




Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση της
μονάδας και την θέση σε λειτουργία
δώδεκα (12) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και
(6) χρόνια για την κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας

Η λειτουργία – συντήρηση της μονάδας αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 12μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας και η χρονική διάρκεια της ορίζεται σε 6 χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου -Ρήτρες
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 δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 ή δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθ’όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής
και της κανονικής λειτουργίας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή /και καλής λειτουργίας
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
Η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας και ποσότητας του επεξεργασμένου νερού από τον
Ανάδοχο θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί . Η συστηματική με δική του
υπαιτιότητα, μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της σύμβασης και κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής.
Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων ή μη συμμόρφωσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου,ο ΚτΠ επιβάλλει
στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω:
 Η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο για τη μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας
επεξεργασμένου νερού είναι ίση με το 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της ποσότητας που δεν
παράχθηκε.
 Η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο για τη μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας
του επεξεργασμένου νερού (υπέρβαση των ανωτάτων ορίων) είναι ίση με 5% της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ της ποσότητας επεξεργασμένου νερού χαμηλής ποιότητας που παράχθηκε. Επιπλέον ο
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αμοιβή για την ποσότητα επεξεργασμένου νερού με χαμηλή ποιότητα.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα,
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε (τμηματικά ή συνολικά).
γ) ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία
δ)ολοκληρώθηκε η κανονική λειτουργία
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου , σύμφωνα με την παράγραφο 11
εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 13 -Διαφορές
Τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο πρώτων συμβαλλομένων και του τρίτου συμβαλλόμενου, επιλύονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία .
Άρθρο 14
Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα παραρτήματα αυτής καθώς και η τεχνική και οικονομική
προσφορά του αναδόχου, αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα, τα υπόλοιπα δε
κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργοστόλι,27/07/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρ. Πρωτ.:23116

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο:
«ΜΟΝΑΔΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ.
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Κεφαλλονιάς , Παναγή Βαλλιάνου 7 Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Τηλέφωνο: 26710 22933 & 20047
2. Περιγραφή και Προϋπολογισμός :
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η:
Προμήθεια, εγκατάσταση θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και κανονική λειτουργία –
συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος,
τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού
8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας.
Η μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι
προκατασκευασμένη και έτοιμη προς λειτουργία, εργονομικά τοποθετημένη εντός
μεταλλικών
εμπορευματοκιβωτίων
(containers)
ή
κατάλληλου
μεταλλικού
προκατασκευασμένου οικίσκου, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.458.835,6
€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190) ΦΠΑ :
1.443.645,60 )

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.»

3. Χρηματοδότηση:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ

4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα έξι (96) μήνες :




Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας
δώδεκα (12) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και
Εβδομήντα δύο (72) μήνες για την κανονική λειτουργία και συντήρηση της
μονάδας
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5. Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και
για την οικονομική προσφορά .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος

6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
7. Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 15/09/2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.
8.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παρ.2.2.4 έως 2.2.7 της Διακήρυξης και δεν
συντρέχουν για αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.2.2.3 της Διακήρυξης

9.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών
(120.303,8 ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
10.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
11. Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
12. Παροχή Διευκρινίσεων-επίσκεψη
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ μέχρι την 28/08/2017 και ώρα
10:00 π.μ. και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το με το κείμενο των ερωτημάτων ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω
ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθούν το χώρο στον
οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα προκειμένου να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών
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Η επίσκεψη τους θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Δήμο
το οποίο υποβάλλεται το αργότερο μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Το αίτημα υποβάλεται στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

13. Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού
Προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
21/07/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[αριθ. προκήρυξης στην Ε.Ε.
S : 2017/S 141-290941]
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 17PROC001762641).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL):
www.kefallonia.gov.gr στην διαδρομή :Ο ΔΗΜΟΣ, στις
Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .
14. Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της σύμβασης από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και το λοιπό θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.4 της διακήρυξης.

Αργοστόλι 27/07/2017
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
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