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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρλατεία Μουςϊν 1 

Ρόλθ ΔΟΜΟΚΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 35010 

Τθλζφωνο 22323 - 22385 

Φαξ 22320 - 23012 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  e.papapostolou@domokos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ραπαποςτόλου Ευαγγελία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.domokos.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Δομοκοφ και ανικει ςτθν μθ κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι, ανικει ςτθ 
Γενικι Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α’ Βάκμου) 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, θ προκιρυξθ- περίλθψθ 
τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και θ υπ' αρίκμ. 93/2021 τεχνικι μελζτθ, ςτθν οποία γίνεται θ οικονομοτεχνικι 
τεκμθρίωςθ τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ) είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Δομοκοφ (http://www.domokos.gr/). 
ενϊ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και κα δθμοςιευτεί 
ςφμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα ςτον Εκνικό Τφπο. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ/διευκρινιςεισ αναφορικά με τθν υπ' αρίκμ. 93/2021 τεχνικι μελζτθ 
παρζχονται από τον Μπακοςτζργιο Δθμιτριο (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 22323 - 50509). 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δομοκοφ μζςω ιδίων πόρων. Το ςχετικό 
πρωτογεννζσ αίτθμα (Α.Ρ.: 17092/26-08-2021) καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ:  21REQ009115326 
και εγκρίκθκε με τθν υπ' αρίκμ.: 17094/26-08-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 444 με ΑΔΑ: 
ΨΒ3ΨΩ9Α-Α4Μ και ΑΔΑΜ: 21REQ009115628. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον  Κ.Α.: 
25.7326.0133 του τακτικοφ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022. Επίςθσ, ζχει εκδοκεί θ 
αρικμ. πρωτ.17113/26-08-2021 βεβαίωςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ςχετικισ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ. 1α 
του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ. 

http://www.domokos.gr/
http://www.domokos.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν για τθν εικοςιτετράωρθ 
αποδοτικι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ, τθν υγιεινολογικι παρακολοφκθςθ και τθ ςυνολικι ευκφνθ 
(λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, καλισ κατάςταςθσ κ.α.) τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Διμου 
Δομοκοφ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90481000-2 - Λειτουργία ςτακμοφ επεξεργαςίασ λυμάτων  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 66.067,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 53.280,00€, ΦΡΑ ίςο με 12.787,20€). 

Θ ςφμβαςθ κα βαρφνει τον Κ.Α. 25.7326.0133 «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» του προχπολογιςμοφ του Διμου. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
(93/2021 Τεχνικι Μελζτθ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί ενιαία, για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν  με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  





 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

-  τθσ με αρικ.  211/2021 (Ω1ΕΩ9Α-Φ0Β) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Δομοκοφ με τθν 
οποία ζγινε θ ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ο κακοριςμόσ των όρων διενζργειασ του παρόντοσ 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Δομοκοφ, ςτο κτίριο επί τθσ οδοφ Θζμιδοσ και 
Γ.ίτςου 1  ςτισ 13/09/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα  10:00, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι θ 13/09/2021,  θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00  (ϊρα λιξθσ τθσ παραλαβισ 
προςφορϊν). 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ 
και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Σε εκνικό επίπεδο 

 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Επίςθσ προβλζπεται δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτον τοπικό τφπο ( άρκρο 377 περιπτ. 68 του 
Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 18 του Ν.4469/2017), θ δαπάνθ τθσ οποίασ βαρφνει τον 
ανάδοχο. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):https://www.domokos.gr. 

http://et.diavgeia.gov.gr/




1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 





2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι κα δθμοςιευτεί ςτο Τοπικό Τφπο 
 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 
 τo Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  
 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 

με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : http://www.domokos.gr/ . 

Επίςθσ, τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ 
ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν 
Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν 
ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να τθριςουν εμπιςτευτικά και να 
μθ γνωςτοποιιςουν ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ 
Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων 
αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν 
κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.domokos.gr/




Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ''Apostile" ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα όπωσ π.χ. αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 2.2.2 και 4.1 . εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ' επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 





εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά 
μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 
εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και 
τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι 
ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ χιλίων 
εξιντα πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (1.065,60 €) 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  





α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ 
L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   





β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ 
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ λόγοι δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  





(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) (δεν εφαρμόηεται). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 





Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, 
θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ 
του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου 
ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ιτοι 2018-2019-
2020 (ι από τθ ςφςτασ ι τουσ, αν αυτι ζγινε μζςα ςτθν τελευταία τριετία): 

 

Να ζχουν μζςο ειδικό (ίδιο με το αντικείμενο του ζργου) κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο με το διπλάςιο 
του προχπολογιςμοφ του ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν ι κοινοπραξίασ, θ απαίτθςθ 
μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείτε να διακζτουν επί ποινι αποκλειςμοφ: 

α) Ρίνακασ εμπειρίασ, όπου κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (2018-2019-2020) να ζχει 
εκτελζςει και ολοκλθρϊςει τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) εγκαταςτάςεων 
επεξεργαςίασ λυμάτων και βοκρολυμάτων, για δϊδεκα (12) μινεσ ςυνεχόμενθσ λειτουργίασ ζκαςτθ, 
δυναμικότθτασ αντίςτοιχθσ με το δθμοπρατοφμενο ζργο. Θ απαίτθςθ όςον αφορά ςτθ χρονικι διάρκεια 
τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων και βοκρολυμάτων κα πρζπει 
να τθρείται μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν δοκιμαςτικισ λειτουργίασ αυτϊν κατά τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ 
καταςκευισ ζργου. 

 Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ είναι κοινοπραξία ι ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, τότε ζνα 
τουλάχιςτον μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να διακζτει τθν ανωτζρω 
εμπειρία.  

 Ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να διακζτει τθν εμπειρία αυτι αυτοτελϊσ ι αν είναι από ςυμμετοχι ςε 
κοινοπραξία, θ ςυμμετοχι του πρζπει να είναι ίςθ ι να υπερβαίνει το 60%. 

Θ εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν αποδεικνφεται με τθν υποβολι βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
από τον Κφριο του Ζργου ι τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι εάν πρόκειται για Δθμόςια Υπθρεςία, από τα οποία κα 





πιςτοποιείται θ ζντεχνθ, επιτυχισ και αποτελεςματικι παροχι τθσ υπθρεςίασ. Ο ωσ άνω κατάλογοσ πρζπει 
να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου.  

β) Να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό για τθ λειτουργία του ζργου και να μπορεί να διακζςει 
τουλάχιςτον το παρακάτω ςτελεχιακό δυναμικό που κα είναι υπεφκυνο για τθν επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ 
και ςυντιρθςθσ και κα διακζτει τθν κατάλλθλθ εμπειρία ςε λειτουργία και ςυντιρθςθ μονάδων 
επεξεργαςίασ λυμάτων αντίςτοιχθσ δυναμικότθτασ, και ειδικότερα: 

 Ζνασ Χθμικόσ Μθχανικόσ με πζντε (5) ζτθ εμπειρία ςε λειτουργία και ςυντιρθςθ ΕΕΛ, μερικισ 
απαςχόλθςθσ 

 Ζνασ Χθμικόσ με δζκα (10) ζτθ εμπειρία ςε λειτουργία και ςυντιρθςθ ΕΕΛ και δειγματολθψία - 
αναλφςεισ λυμάτων, μερικισ απαςχόλθςθσ 

 Ζνασ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ τεχνολογικισ ι πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ με δζκα (10) ζτθ εμπειρία 
ςε ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΕΕΛ, μερικισ απαςχόλθςθσ 

 Ζνασ Μθχανοτεχνίτθσ με τρία (3) ζτθ εμπειρία ςε ςυντιρθςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΕΕΛ, μερικισ 
απαςχόλθςθσ 

 Ζνασ Αρχιτεχνίτθσ Θλεκτρολόγοσ Α' Ειδικότθτασ με τρία (3) ζτθ εμπειρία ςε ςυντιρθςθ 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΕΕΛ, μερικισ απαςχόλθςθσ 

 Ζνασ εργάτθσ Γενικϊν Κακθκόντων πλιρουσ απαςχόλθςθσ  

γ) Ρίνακασ προςωπικοφ κεωρθμζνοσ από τθν αρμόδια αρχι όπου κα αποδεικνφεται το προςωπικό που 
ζχει δθλϊςει ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ. 

δ) να διακζτει ςτισ υποδομζσ του εργαςτθριακό εξοπλιςμό αναλφςεων 

ε) Βεβαίωςθ από τον Διμο Δομοκοφ ότι ο υποψιφιοσ ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν του ζργου 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) το πρότυπο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ςτο πεδίο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ζργων 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων ι λυμάτων 

β) το πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 ςτο πεδίο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ζργων 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων ι λυμάτων 

γ) το πρότυπο αςφάλειασ και υγιεινισ OHSAS 18001 : 2007 ςτο πεδίο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ζργων 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων ι λυμάτων  

δ) το ςφςτθμα κοινωνικισ ευκφνθσ κατά SA 8000:2008, ςτο πεδίο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ζργων 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων ι λυμάτων  

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 





μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο 
οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 





3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον 
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο 
του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Επιςθμαίνεται τζλοσ ότι οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ υποχρεωοφνται να ςυμπλθρϊςουν μόνο τα 
πεδία του ΕΕΕΣ το περιεχόμενο των οποίων ςχετίηεται με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 





διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  
ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 (δεν εφαρμόηεται), δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 





Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, , το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων 
τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του 
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 
θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ 
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από 
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν 
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά 
τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 





Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, 
ςτθν οποία κα υπάρχει πίνακασ με τα ζργα με τα ζργα και τουσ προχπολογιςμοφσ αυτϊν. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

α) Υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ από κατάλογο των κυριοτζρων παρόμοιων υπθρεςιϊν, που 
παραςχζκθκαν το χρονικό διάςτθμα 2017-2018-2019, με αναφορά ςτο ποςό, τθν δυναμικότθτα τθσ ΕΕΛ, 
τθν χρονικι διάρκεια και τον εργοδότθ (δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα) ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά του 
δθμοςίου φορζα που να πιςτοποιοφν τθν ζντεχνθ, επιτυχι και αποτελεςματικι παροχι τθσ υπθρεςίασ και 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 2.2.6α 

β) Υπεφκυνθ διλωςθ για το ςτελεχιακό δυναμικό που διακζτει, ςτθν οποία κα περιγράφονται τα 
επαγγελματικά τουσ προςόντα, ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά τίτλων ςπουδϊν, άδειεσ, και βεβαιϊςεισ 
εμπειρίασ από τουσ Κφριουσ του Ζργου, ςτισ οποίεσ κα αποδεικνφεται θ  ςχετικι προχπθρεςία ϊςτε να 
καλφπτονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ 2.2.6.β 

γ) Ρίνακασ προςωπικοφ κεωρθμζνοσ από τθν αρμόδια αρχι όπου κα αποδεικνφεται το προςωπικό που 
ζχει δθλϊςει ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ. 

δ) Ο εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ κα προκφπτει από το μθτρϊο παγίων τθσ εταιρίασ 

ε) Βεβαίωςθ από τον Διμο Δομοκοφ ότι ο υποψιφιοσ ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν του ζργου 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 





 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι 
προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ για  όλεσ τισ 
περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι 
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Διμοσ Δομοκοφ). Σε περίπτωςθ 
ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον 
ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι δε φζρει ευκφνθ για τυχόν εκπρόκεςμθ παράδοςθ των προςφορϊν. Θ ανακζτουςα αρχι 
δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά 
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε 





ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ Ρροςφορά του 

για τθν παροχι υπθρεςίασ: « ................................................................. » 

με ανακζτουςα αρχι 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 

 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail ). 

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 2.4.3 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 
2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

2.4.2.6. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που 





παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

Στον φάκελο τθσ Τεχνικισ τουσ προςφοράσ οι οικονομικοί φορείσ κα ςυμπεριλάβουν όλα τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα που κα αποδεικνφεται ότι καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7   

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ), όπωσ ορίηεται κατωτζρω: 

Θ τιμι κα πρζπει να δίδεται ςε Ευρϊ ανά μινα για εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν για χρονικι 
διάρκεια 12 μθνϊν. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, εκτόσ του ΦΡΑ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ' αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Θ προςφερόμενθ τιμι κα αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικά. Επίςθσ, κα πρζπει να αναγράφεται ο 
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.6 τθσ παροφςασ. 
Ρροςφορά με τθν οποία δίδεται τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ενιαία και για το ςφνολο των εργαςιϊν που προκθρφχκθκαν, θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Επίςθσ, κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ 
υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν υπ' αρίκμ. 93/2021 μελζτθ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 





ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με 
το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο 
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.6. 
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τα άρκρα  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ε) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

ςτ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 





 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθ  Δευτζρα 13/09/2021  και ϊρα 10:00 π.μ  

 Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα 
μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του 
ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν 
ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. Στθν περίπτωςθ 
ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
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φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 
και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωστον 
πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 
3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων τωνςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ,που εκδίδεται μετά το πζρασ καιτου τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ενϊπιοντθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 127 του ν. 4412/2016. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»)και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ προςκομίηονται με ευκφνθ του 
οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα 
ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ 
άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω(παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιε ίςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθστθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν 
αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.Μετά τθν 
ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί ζνςταςθ ενϊπιοντθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά και 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ 
ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 127. 
 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 





 

Σελίδα 28 

διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία 
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι 
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ, ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 
κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, κα αντιςτοιχεί ςτθν αξία των υπθρεςιϊν που αυτόσ 
εκτζλεςε ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα και κα πραγματοποιείται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
υπθρεςιϊν. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5.2.2.  Αν θ υπθρεςία εκτελεςτεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που εκτελζςτθκαν 
εκπρόκεςμα, χωρίσ ΦΡΑ. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υπθρεςιϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ 
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται 
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Δομοκοφ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
(Δθμοτικό Συμβοφλιο) για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων 
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ (12) από τθν υπογραφι τθσ. Το χρονικό 
διάςτθμα αυτό αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και ανάρτθςισ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  
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α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γεληθά ζηνηρεία έξγνπ - Γεδνκέλα ζξεδηαζκνύ 

Η Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Γνκνθνχ, επεμεξγάδεηαη ηα αζηηθά ιχκαηα, 

θαζψο επίζεο θαη ηα βνζξνιχκαηα θαηνηθηψλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην ζχζηεκα 

απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο. Ο ζπλνιηθφο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο γηα ηελ Α Φάζε είλαη 

2.500 θάηνηθνη, ελψ θαηά ηε Β Φάζε θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο, πξνβιέπεηαη λα 

επεμεξγάδεηαη ιχκαηα εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ 3.500 θαηνίθσλ. 

Η ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο πφιεο ηνπ Γνκνθνχ ζηε ζέζε 

Σζηθιηθάθη. Η πξφζβαζε πξνο ην γήπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, γίλεηαη 

κε ππάξρνληα αζθ/λν δξφκν πνπ νδεγεί πξνο Βνχδη. 
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Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο, νη παξνρέο θαη ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 

είλαη ηα παξαθάησ: 

  Α'ΦΑΖ  Α'ΦΑΖ Β'ΦΑΖ Β'ΦΑΖ 

Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Ι.Π. 2500 ΙΚ 2500 3500 3500 
      

  Καθμηαίνζ  Υεζιχκαξ ^θμηαίνζ Υεζιχκαξ 

       

Τ δξαπιηθά θνξηία 

ζρεδηαζκνύ 
      

Μέζε εκεξήζηα παξνρή Qκεζ 500,00 m3/d 500,00 700,00 700,00 

  20,83 m3/hr 20,83 29,17 29,17 

       

Μέγηζηε εκεξήζηα παξνρή Qκεγ 500,00 m3/d 500,00 700,00 700,00 

Μέζδ ςνζαία πανμπή  20,83 m3/hr 20,83 29,17 29,17 

  5,79 l/s 5,79 8,10 8,10 

οκηεθεζηήξ αζπιήξ  2,54  2,54 2,38 2,38 

Τ δξαπιηθή παξνρή αηρκήο Q 52,92 m3/hr 52,92 69,42 69,42 

  14,70 l/s 14,70 19,28 19,28 

       

Παξνρή ζηξαγγηδίσλ Qζηξ 41 m3/d 42 58 59 

       

πλνιηθή κέγηζηε εκεξήζηα 

παξνρή ζρεδηαζκνύ κε ηα 

ζηξαγγίδηα 

Qmax 541,00 m3/d 542,00 758,00 759,00 

  22,54 m3/hr 22,58 31,58 31,63 

       

Ρππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνύ 
      

BOD5       

BOD5 ζηδκ είζμδμ (ιέβζζημ) BODμ,max 150,0 Kg/d 150,0 210,00 210,00 

  300 mg/l 300 300 300 

BOD5 ζηναββζδίςκ B ODμ,ζην 13 Kg/d 13 18 18 

  317 mg/l 310 310 305 

BOD5 εηζόδνπ, ζρεδηαζκνύ - 

θόξηηζε BOD5ν,ζρ 163,00Kg/d 163,00 228,00 228,00 
- ζπγθέληξσζε  301 mg/l 301 301 301 

BOD5 ζηδκ έλμδμ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ BODe 24,5 mg/l 24,5 24,5 24,5 
  12,25 Kg/d 12,25 17,15 17,15 

SS       
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SS ζηδκ είζμδμ (ιέβζζημ) SSμ,max 178,50 Kg/d 178,50 249,90 249,90 

  357 mg/l 357 357 357 

SS ζηναββζδίςκ S S μ , ζην 14,5 Kg/d 14,5 20,1 20,1 

 
 

  439 mg/l 429 414 424 

SS νιηθό εηζόδνπ, ζρεδηαζκνύ - 

θόξηηζε SSν, ζρ 193,00Kg/d 193,00 270,00 270,00 
- ζπγθέληξσζε  357 mg/l 356 356 356 

SS ζηδκ έλμδμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ SSe 20,0 mg/l 

Kg/d 
20,0 20,0 20,0 

  10,0 10,0 14,0 14,0 

      

ΤΝ       

ΣΝ ζηδκ είζμδμ (ιέβζζημ) T^,max 30,00 Kg/d 30,00 42,00 42,00 

  60 mg/l 60 60 60 

ΣΝ ζηναββζδίςκ ΣΝμ,ζην 1 Kg/d 1 1 1 

  24 mg/l 24 17 17 

ΣΝ νιηθό εηζόδνπ, ζρεδηαζκνύ 

- θόξηηζε ΣΝν, ζρ 31,00 Kg/d 31,00 43,00 43,00 
- ζπγθέληξσζε  57 mg/l 57 57 57 

Aιιςκζαηυ άγςημ ζηδκ έλμδμ N_NH4e 2 mg/l 2 2 2 

  1,00 Kg/d 1,00 1,40 1,40 

Νζθζηυ άγςημ ζηδκ έλμδμ N_N03e 8,0 mg/l 8,0 8,0 8,0 

  4,00 Kg/d 4,00 5,60 5,60 

TN ζηδκ έλμδμ TNe 10,0 mg/l 10,0 10,00 10,00 

  5,00 Kg/d 5,00 7,00 7,00 

       

TP       

Ρ ζηδκ είζμδμ (ιέβζζημ) Ρμ,max 8,8 Kg/d 8,8 12,3 12,3 

  17,5 mg/l 17,5 17,5 17,5 

Ρ ζηναββζδίςκ Ρμ , ζην 1 Kg/d 1 1 1 

  24 mg/l 24 17 17 

Ρ νιηθό εηζόδνπ, ζρεδηαζκνύ - 

θόξηηζε Ρν, ζρ 9,75 Kg/d 9,75 13,25 13,25 

- ζπγθέληξσζε  18 mg/l 18 18 17 

P ζηδκ έλμδμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ Pe 9,0 mg/l 

Kg/d 
9,0 9,0 9,0 

  4,50 4,50 6,30 6,30 
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Αθφκα γηα ην ζρεδίαζκά ειήθζεζαλ: 

Θεξκνθξαζία ιπκάησλ ηνλ ρεηκψλα 14 oC θαη ην θαινθαίξη 24 oC. 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή ζηελ είζνδν 100x106 / 100 ml. 

Απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ είλαη ην παξαθείκελν ξέκα Βνπδίνπ. Η πνηφηεηα 

εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ζχκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 90/24/14.02.08 Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο Δ.Δ.Λ. Γήκνπ 

Γνκνθνχ: 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΔΚΡΟΖ 

Βηνρεκηθά Απαηηνύκελν Ομπγόλν BOD5 (mg/l) <25 

Οιηθά αησξνύκελα ζηεξεά TSS (mg/l) <35 

Οιηθό άδσην ΣΝ (mg/l) <10 

Οιηθόο θώζθνξνο ΣΡ (mg/l) <10 

Ακκσληαθό άδσην ΝΖ3-Ν (mg/l) <2 

Νηηξηθό άδσην ΝΟ3-Ν (mg/l) <8 

Λίπε - έιαηα θαη επηπιένληα 0 

Οιηθά θνινβαθηεξίδηα (απνηθίεο/100 ml) <100 

 

Η κέζνδνο επεμεξγαζίαο βαζίδεηαη ζην ζύζηεκα ελεξγνύ ηιύνο κε παξαηεηακέλν αεξηζκό 

κε πιήξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηιύνο θαη πςειό βαζκό ληηξνπνίεζεο θαη βηνινγηθή 

απνκάθξπλζε ηνπ αδώηνπ θαζώο θαη βηνινγηθή θαη ρεκηθή απνκάθξπλζε θσζθόξνπ. 

Η ρεκηθή δέζκεπζε ηνπ θσζθφξνπ γίλεηαη κε πξνζζήθε θξνθηδσηηθνχ θαη δηέιεπζε ησλ πγξψλ 

απφ θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ. 

Η απνιχκαλζε ησλ εμεξρφκελσλ πγξψλ γίλεηαη κε πξνζζήθε ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (NaOCI), 

ελψ ε επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κεραληθά κέζα. 

πλνπηηθά ε κνλάδα επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ κνλάδεο: 

α. Έξγα εηζόδνπ ησλ ιπκάησλ 

Φξεάηην εηζφδνπ 

Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο 

β. Μνλάδα βνζξνιπκάησλ 

ηφκηα εθθέλσζεο βπηηνθφξσλ Δζράξσζε 

Γεμακελή πξναεξηζκνχ - εμηζνξξφπεζεο Αληιηνζηάζην αλχςσζεο 

βνζξνιπκάησλ 
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γ. Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο 

Δζράξσζε 

Δμάκκσζε - απνιίπαλζε 

δ. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

Γεμακελή απνθσζθφξσζεο Γεμακελή απνληηξνπνίεζεο Γεμακελέο 

ληηξνπνίεζεο-αεξηζκνχ 

Αλαθπθινθνξία αλάκηθηνπ πγξνχ (εζσηεξηθή αλαθπθινθνξία) 

ε. Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη απαγσγήο πεξίζζεηαο ηιχνο 

ζη. Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 

Μνλάδα δνζνκέηξεζεο θξνθηδσηηθνχ Μνλάδα θίιηξαλζεο 

δ. Μεηξεηήο παξνρήο 

ε. Υισξίσζε -Απνρισξίσζε 

Γεμακελή επαθήο (καηαλδξηθή) 

Φξεάηην απνρισξίσζεο Μεηξεηήο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ Κιίκαθα 

κεηαεξηζκνχ 

ζ. Δπεμεξγαζία ιάζπεο 

Μεραληθή πάρπλζε ιάζπεο Μεραληθή 

αθπδάησζε ιάζπεο 

η. Γεμακελή λεξνύ 

θ. Κηίξηα ζηέγαζεο ησλ κνλάδσλ 

Κηίξην Φξεαηίνπ εηζφδνπ - Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο — Δζράξσζε - Δμάκκσζε / 

Ληπνζπιινγή - Δζράξσζε θαη δεμακελή εμηζνξξφπεζεο βνζξνιπκάησλ - κεραληθή πάρπλζε / 

αθπδάησζε. 

Κηίξην βηνινγηθήο βαζκίδαο (δεμακελή απνθσζθφξσζεο, δεμακελή απνληηξνπνίεζεο, δεμακελέο 

αεξηζκνχ, δεμακελέο θαζίδεζεο, θπζεηήξεο αεξηζκνχ) 

Κηίξην θίιηξαλζεο, ρεκηθψλ, κεηξεηή παξνρήο, ρισξίσζεο, απνρισξίσζεο, θιίκαθαο 

κεηαεξηζκνχ Κηίξην δηνίθεζεο 

ι. Έξγα ππνδνκήο 
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Οδνπνηία Ύδξεπζε Ηιεθηξνθσηηζκφο 

Πεξίθξαμε Έξγα πξαζίλνπ Γίθηπν 

ζηξαγγηδίσλ Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

Σα ιχκαηα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο, νδεγνχληαη απφ ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ ζην 

θξεάηην εηζφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη απφ εθεί αθνχ ππνζηνχλ πξναεξηζκφ θαη 

ρνλδξνεζραξηζκφ θαηαιήγνπλ ζην αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο. Σν θξεάηην εηζφδνπ φπσο θαη 

ην αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο, είλαη θιεηζηφ, ζηεγαλφ, εχθνια επηζθέςηκν θαη βξίζθεηαη εληφο 

θιεηζηνχ θηηξίνπ. 

Σα βνζξνιχκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή πξναεξηζκνχ - απνζήθεπζεο κεηά ηελ εζράξσζή 

ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία ρνλδξνεζράξα ρεηξνθαζαξηδφκελε, γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ιίζσλ 

θαη ησλ ινηπψλ αλδξνκεξψλ. Σα βπηηνθφξα εθθελψλνπλ ζε θξεάηην αλάληε ησλ εζραξψλ κέζσ 

εηδηθνχ ζηνκίνπ εθθέλσζεο. ε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο δεμακελήο εγθαζίζηαληαη δχν 

ππνβξχρηεο αληιίεο (κία ζε ιεηηνπξγία θαη κηα εθεδξηθή) πνπ θαηαζιίβνπλ ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο 

εζράξσζεο. Ο αεξηζκφο ηεο δεμακελήο γίλεηαη κε δηάρπζε αέξα (ζχζηεκα ππνβξχρηνπ αεξηζκνχ), 

γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ. 

Η κνλάδα εζράξσζεο απνηειείηαη απφ κία θχξηα κεραληθά απηνθαζαξηδφκελε ιεπηνεζράξα 

(ηνμσηή) θαη κία εθεδξηθή ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα επζχγξακκε. Σα εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη 

κε κεηαθνξηθή ηαηλία ζε δνρεία απνζήθεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ηα ιχκαηα νδεγνχληαη κε βαξχηεηα ζηε κνλάδα εμάκκσζεο - ιηπνζπιινγήο, γηα ηελ 

απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηεξεψλ έσο 1 mm θαζψο θαη ησλ ιηπψλ. Η θαζηδάλνπζα άκκνο ζα 

νδεγείηαη ζε εηδηθή δηάηαμε έθπιπζεο - αθπδάησζεο κε ηε βνήζεηα αεξαληιηψλ θαη απφ εθεί ζε 

θάδν απνθνκηδήο. Σα ιίπε ζπγθεληξψλνληαη ζην θαλάιη εξεκίαο θαη νδεγνχληαη κέζσ skimmer ζε 

παξαθείκελν θξεάηην απ’ φπνπ απνκαθξχλνληαη πεξηνδηθά κε βπηηνθφξν, γηα δηάζεζή ηνπο ζε 

ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

Έλα ζχζηεκα απφζκεζεο ελεξγνχ άλζξαθα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφζκεζε ηνπ θηηξίνπ ησλ 

έξγσλ εηζφδνπ -αληιηνζηαζίνπ αξρηθήο αλχςσζεο -κνλάδαο εζράξσζεο -εμάκκσζεο-

ιηπνζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη εμηζνξξφπεζεο ησλ βνζξνιπκάησλ, ησλ ρψξσλ απφξξηςεο 

άκκνπ θαη εζραξηζκάησλ θαη ηεο κνλάδαο κεραληθήο πάρπλζεο / αθπδάησζεο. 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο παξνρήο απφ ηελ έμνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο πξνο ην 

θξεάηην εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σα ιχκαηα, κεηά ηελ εμάκκσζε - ιηπνζπιινγή, δηνρεηεχνληαη ζηε δεμακελή απνθσζθφξσζεο (ην 

πεξηερφκελν ηεο δεμακελήο βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλάδεπζε). ηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη κε 

βαξχηεηα ζηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο, φπνπ ε αλάκημε ησλ πγξψλ γίλεηαη επίζεο κε 

θαηάιιειν ππνβξχρην αλαδεπηήξα. Καηφπηλ ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηηο θαηάληε δεμακελέο 

αεξηζκνχ. 
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Ο αεξηζκφο ζηηο δεμακελέο αεξηζκνχ επηηπγράλεηαη κε δηάρπζε αέξα κέζσ θπιηλδξηθψλ δηαρπηψλ 

ηχπνπ ιεπηήο θπζαιίδαο κε δηάηξεηε ειαζηηθή κεκβξάλε, ηνπνζεηεκέλνπο πιεπξηθά ηεο 

δεμακελήο, ελψ ν αέξαο παξέρεηαη απφ ινβνεηδείο θπζεηήξεο ηξηψλ ινβψλ, έλαο θχξηνο θαη έλαο 

εθεδξηθφο. Γηα λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ ζηελ έμνδν, 

πξαγκαηνπνηείηαη εζσηεξηθή αλαθπθινθνξία ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

αεξαληιηψλ (κία αλα δεμακελή αεξηζκνχ). ηε ζπλέρεηα ηα ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ ζε θξεάηην 

κεξηζκνχ - πξνζζήθεο θξνθηδσηηθνχ θαη νδεγνχληαη πξνο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο. 

θνπφο ηεο ηειηθήο θαζίδεζεο είλαη λα επηηπγράλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο παξαγφκελεο βηνινγηθήο 

ηιχνο απφ ηα επεμεξγαζκέλα πγξά, ηα νπνία απαιιαγκέλα απφ ηα αησξνχκελα ζηεξεά νδεγνχληαη 

πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε. 

Οη δεμακελέο θαζίδεζεο είλαη νξζνγσληθήο θάηνςεο θαη δηαζέηνπλ θεθιηκέλν ππζκέλα ρνάλεο γηα 

ηε ζπιινγή ηεο ιάζπεο πνπ θαζηδάλεη κε βαξχηεηα. ηελ είζνδν ησλ δεμακελψλ ηνπνζεηνχληαη 

θαηάιιεια πεξηβιήκαηα εξεκίαο εηζφδνπ (ηχκπαλα εξεκίαο). Σα δηαπγαζκέλα πγξά απφ θάζε 

δεμακελή θαζίδεζεο ππεξρεηιίδνπλ κέζσ δηπινχ αλνμείδσηνπ νδνλησηνχ ππεξρεηιηζηή ζε θαλάιη 

ππεξρείιηζεο πνπ νδεγεί πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία. 

Αλάληε ηνπ ππεξρεηιηζηνχ, ηνπνζεηείηαη θξάγκα επηπιεφλησλ, ην νπνίν ζπγθξαηεί ηα επηπιένληα 

γηα λα κελ ππεξρεηιίδνπλ ζηελ έμνδν. Σα επηπιένληαη απάγνληαη κέζσ skimmer θαη απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά ζε θξεάηην ζπιινγήο θαη απφ εθεί απάγνληαη πεξηνδηθά κε βπηηνθφξα γηα δηάζεζε. 

Η αλαθπθινθνξνχζα ιάζπε νδεγείηαη ζηελ είζνδν ηεο απνθσζθφξσζεο. Γηα ηελ αλαθπθινθνξία 

ηεο ηιχνο ηνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά δχν αεξαληιίεο κηα αλά δεμακελή θαζίδεζεο. 

Δπηπιένλ, ε πεξίζζεηα ηιχο απφ ηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο απάγεηαη κε ηε βνήζεηα 

αεξαληιηψλ (κία αλά δεμακελή θαζίδεζεο) πξνο γεηηνληθφ θξεάηην ζπιινγήο απφ ην νπνίν κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ ππνβξχρησλ αληιηψλ ηξνθνδνηείηαη ε κνλάδα κεραληθήο πάρπλζεο 

αθπδάησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηχκπαλν αλάκημεο ηιχνο-πνιπειεθηξνιχηε αλάληε ηνπ 

κεραληθνχ παρπληή. 

Η κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (δεμακελή απνθσζθφξσζεο, δεμακελή απνληηξνπνίεζεο, 

δεμακελέο αεξηζκνχ, δεμακελέο αεξηζκνχ) ηνπνζεηείηαη ζε θηίξην. 

Σα δηαπγαζκέλα λεξά απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία, νδεγνχληαη πξνο ηε κνλάδα 

ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ απνκάθξπλζε ησλ ξππνγφλσλ ζπζηαηηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ θσζθφξνπ. 

Η κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηελ κνλάδα απνζήθεπζεο θαη 

δνζνκέηξεζεο θξνθηδσηηθνχ, θαη ηε κνλάδα θίιηξαλζεο. ην θίιηξν δηχιηζεο, κεηψλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ζηα πγξά, ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Η πξνζζήθε ηνπ θξνθηδσηηθνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην θξεάηην κεξηζκνχ ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα 

παξάθακςεο ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο πξνο ηελ κνλάδα απνιχκαλζεο (ηνπηθφ by-pass) κε 
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ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αλάληε ηνπ θίιηξνπ. Καηάληε ηνπ θίιηξνπ δηχιηζεο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κεηξεηήο παξνρήο ηχπνπ Parshall. 

Σα επεμεξγαζκέλα πγξά απνιπκαίλνληαη κε ππνρισξηψδεο λάηξην (NaOCI). Η θαηάιιειε 

δηακφξθσζε (καηαλδξνεηδήο) ηεο δεμακελήο βνεζά ζηελ θαιή αλάκημε ησλ επεμεξγαζκέλσλ κε ην 

απνιπκαληηθφ, θαζψο απμάλεη ην ρξφλν επαθήο ηνπο. Μεηά ηε ρισξίσζε ηα επεμεξγαζκέλα 

ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ πξνο ην θξεάηην απνρισξίσζεο, αλαδεπφκελν απφ αλαδεπηήξα 

θαηαθφξπθνπ άμνλα, γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ 

θιίκαθα κεηαεξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ηα επεμεξγαζκέλα πγξά δηνρεηεχνληαη πξνο ην θξεάηην εμφδνπ 

θη απφ θεη κε βαξχηεηα νδεγνχληαη ζην παξαθείκελν ξέκα δηάζεζεο. ην θξεάηην εμφδνπ 

θαηαιήγνπλ επίζεο ηα πξνεπεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζε πεξίπησζε παξάθακςεο ηεο βηνινγηθήο 

βαζκίδαο. Τπάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο κνλάδαο απνιχκαλζεο πξνο ηελ έμνδν 

ηεο θιίκαθαο κεηαεξηζκνχ, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπξνθξαγκάησλ ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ. 

Η κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ν ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δνζνκέηξεζεο ησλ ρεκηθψλ, ν 

κεηξεηήο παξνρήο, ε δεμακελή ρισξίσζεο-απνρισξίσζεο θαη ε θιίκαθα αεξηζκνχ ζηεγάδνληαη 

εληφο θηηξίνπ. 

Η επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο πεξηιακβάλεη κεραληθή ηξάπεδα πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο ζε 

ηαηληνθηιηξφπξεζζα. Σν ζπγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο - αθπδάησζεο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο 

γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ησλ έξγσλ εηζφδνπ - 

πξνεπεμεξγαζίαο- κεραληθήο πάρπλζεο / αθπδάησζεο. 

Δληφο ηνπ θηηξίνπ ησλ έξγσλ εηζφδνπ - πξνεπεμεξγαζίαο - κεραληθήο πάρπλζεο / αθπδάησζεο, 

θαηαζθεπάδεηαη δεμακελή λεξνχ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ην ζπγθξφηεκα πάρπλζεο / αθπδάησζεο, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιχζεο ησλ ηαηληψλ θαη επηπιένλ θαιχπηεη ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε βηνκεραληθφ λεξφ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππφινηπσλ απαηηήζεσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε βηνκεραληθφ λεξφ (εθηφο ηεο έθπιπζεο ησλ ηαηληψλ) εγθαζίζηαηαη πηεζηηθφ 

ζπγθξφηεκα. 

Η πιήξσζε ηεο δεμακελήο λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιειεο ππνβξχρηαο αληιίαο 

εγθαηεζηεκέλεο ζην θξεάηην εμφδνπ. Δλαιιαθηηθά, ε δεμακελή πιεξψλεηαη κε πφζηκν λεξφ απφ ην 

δίθηπν χδξεπζεο. 

Σα ζηξαγγίδηα ηεο εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο-απνιίπαλζεο θαηαιήγνπλ κε βαξχηεηα ζην δίθηπν 

ζηξαγγηδίσλ θαη απφ εθεί ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα ζηξαγγίδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θίιηξν θαη ηε κεραληθή πάρπλζε-αθπδάησζε, νδεγνχληαη επίζεο ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ θαη απφ 

εθεί πίζσ ζηελ είζνδν γηα επαλεπεμεξγαζία. 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Παξαθνινύζεζε, έιελξνν δηεξγαζηώλ θαη ζπληήξεζε ηεο 
πνλάδαο 
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Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο, πνπ επηηεινχληαη 

ζηελ Δ.Δ.Λ. ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη απηνκαηηζκνχ θαη 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο, πξνζαξκνζκέλα ζηα δεδνκέλα παξνρψλ θαη πνηφηεηαο 

εηζφδνπ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο πνηφηεηαο επεμεξγαζίαο, ησλ ινηπψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη γεληθφηεξα λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη άξηηα 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη φινλ ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ, ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ & απηνκαηηζκνχο, θχξην θαη βνεζεηηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ θαη αξγνχληνο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ 

ζα εγθαηαζηαζεί ζηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ π.ρ. δίθηπα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ.. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

Πξφγξακκα πληήξεζεο ζα αλαθέξεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ θαη φρη γεληθά ζε 

αληιίεο, θπζεηήξεο θιπ.. 

Όζνλ αθνξά ζηα δίθηπα ιπκάησλ, ζηξαγγηδίσλ, ηιχνο θαη νκβξίσλ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 Καζεκεξηλφο νπηηθφο έιεγρνο ησλ δηθηχσλ, ησλ ππεξρεηιίζεσλ, ησλ Α/ θαη ησλ 

δεμακελψλ. 

Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ (αλ ρξεηάδεηαη θαζαξηζκφο). 

 Καζαξηζκφο ησλ θαλαιηψλ, θξεαηίσλ θαη ησλ ππεξρεηιίζεσλ ζε θάζε έλαξμε 

επνρήο θαη πξηλ απφ πξνβιεπφκελα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο απνδνρήο ή φρη ησλ βνζξνιπκάησλ. ηα βπηία ζα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εηδηθφ γη' απηά ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο γηα πέληε (5) 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα (εθηφο αββάησλ, Κπξηαθψλ θαη επίζεκσλ αξγηψλ) θαη γηα νθηψ (8) ψξεο 

ηελ εκέξα. 

Όζνλ αθνξά ζηα παξαπξντφληα ηεο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηιχνο, ζα πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη κε θξνληίδα ηνπ Δξγνδφηε. 

Πξόγξακκα εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεωλ θαη κεηξήζεωλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, θαηάιιειν ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηειεί δεηγκαηνιεςίεο κε ηελ ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή θαη 

ηηο θαη' ειάρηζηνλ αλαιχζεηο, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 1 θαη ΠΙΝΑΚΑ 2, ζχκθσλα κε 

ηηο εγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο κεζφδνπο αλαθνξάο. Οη αλαιχζεηο ζα εθηεινχληαη ζην ηδηφθηεην 

ρεκηθφ - κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη 

ζα ζπληεξείηαη αλάινγα, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο. Δάλ ην εξγαζηήξην δε δηαζέηεη 

ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ αλαιχζεσλ (π.ρ. 

βαξέα κέηαιια), ν αλάδνρνο κε επζχλε ηνπ ζα εθηειεί ηηο αλαιχζεηο απηέο ζε άιιν εξγαζηήξην. 

Οη θαη' ειάρηζηνλ ειεγρφκελεο παξάκεηξνη, ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ θαη νη ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζα 

είλαη φπσο παξαθάησ: 
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  ΠΙΝΑΚΑ 1 
Παξάκεηξνη Ε

ί

ζ

ν

δ

ν

ο

 

-

 

Έ

μ

ν

δ

ν

ο 

Δεμακελή 
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ε
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ή 

Κ

α
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ε

ζ
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ο 

Αλαθπθ

ινθν 

ξία 

ηιύνο 
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κ

ε
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ή

ζ

η

α 

  εκεξήζη

α 

SS 2

/

ε
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ν
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ά

δ

α 

2/εβδνκάδα 2

 

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

2 

/εβδνκά

δα 

COD 2

/

ε

β
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ν
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ά
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BOD5 1

/
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β
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ν
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ά

δ

α 

   

Ν-ΝΗ4 1

 

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

1 /εβδνκάδα   
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δ

α 

Ν-ΝΟ3 1

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

1 /εβδνκάδα   

Ν-ΝΟ2 1

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

   

Ν-νιηθφ 1

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

   

Ρ-νιηθφο 

1

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

   

pH 3

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

3 /εβδνκάδα   

Θεξκνθξαζία 
0
C 
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κ

ε
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ή

ζ

η

α εκεξήζηα 

  

Γηαιπκέλν 02 
 

εκεξήζηα 
  

Αγσγηκφηεηα 

2

 

/

ε

β

δ

ν
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κ

ά

δ

α 

Οιηθά 

Κνινβαθηεξηνεηδή 

1

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

   

Κνπξαλψδε 

Κνινβαθηεξηνεη 

δή 

1

/

ε

β

δ

ν

κ

ά

δ

α 

   

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

Παξάκεηξνη 

Πεξίζζεη

α 

Ιιύνο 

Αθπδαηωκέ

λε 

ηιύο 

Σηξαγγί

δηα 

αθπδάη

ωζεο 

Παξνξή εκεξήζηα εκεξήζηα εκεξήζ

α 

TS (g/l ή %) 1/εβδνκάδα 

 1 

/εβδνκά

δα 

PH 1/εβδνκάδα 

Αλά 

εμάκελν 

1 

/εβδνκά

δα 

Ξεξφηεηα (%) 
 

1 /εβδνκάδα 
 

 
 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεκηθνχ θαη κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ν ππεχζπλνο 

ρεκηθφο ή ρεκηθφο κεραληθφο ζα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αλαιχζεσλ, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ νκαιή θαη άξηηα 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ν ππεχζπλνο ρεκηθφο ή ρεκηθφο κεραληθφο 

ζα πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή δείγκαηνο πξνεπεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα θαη απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δ.Δ.Λ. επηρεηξήζεηο, 

εθφζνλ ππάξμνπλε (ζηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρεη θάπνηα ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε). Οη ελέξγεηεο απηέο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ απφ ην δίθηπν αθαζάξησλ, απφ ηα βπηία 

κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ θαη απφ ηηο κειινληηθά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δ.Δ.Λ. 

επηρεηξήζεηο, ηελ ζσζηή εμέιημε ησλ δηεξγαζηψλ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ απνδέθηε. 
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Οη θαη' ειάρηζηνλ ειεγρφκελεο παξάκεηξνη, ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ θαη νη ζέζεηο 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηηο πηζαλέο κειινληηθά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δ.Δ.Λ. επηρεηξήζεηο 

ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 3: 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ 3 

Παξάκεηξνη 

Έμνδνο 
ζπλδεδεκέλω

λ 
επηρεηξήζεωλ 

pH 2/κήλα 

Αγσγηκφηεηα 2/κήλα 

Θεξκνθξαζία 2/κήλα 

SS 2/κήλα 

COD 2/κήλα 

BOD5 2/κήλα 

N-NO3 2/κήλα 

N-NO2 2/κήλα 

N-NH4 2/κήλα 

 
 

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ εηζξνήο αθαηάιιεισλ ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζα 

ειέγρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε έμνδνο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ επηπιένλ ηνπ 

θαζηεξσκέλνπ κεληαίνπ ειέγρνπ θαη ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν Γήκνο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ (αλαιχζεσλ, κεηξήζεσλ, παξνρψλ, 

πνζνηήησλ ηιχνο, θιπ.) ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη αλά κήλα θαη εληφο 

10 εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ κήλα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. 

Δπίζεο, ζα θαηαγξάθνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ή αιιαγέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 

ζπλήζε δηεξγαζία θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο, πνζφηεηεο παξαπξντφλησλ θαη 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία δεηεζνχλ απφ ην Γήκν. εάλ θξηζνχλ αλαγθαία γηα ηελ θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε ή θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Αθφκε, ζα 

ππνβάιινληαη ηα έληππα θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο. 

Πξόγξακκα ζπληήξεζεο 
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Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα ειέγμεη ηνλ 

ππάξρνληα εμνπιηζκφ. Οπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζα θαηαγξαθεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σν θφζηνο απηψλ ησλ επεκβάζεσλ ζα βαξχλεη 

ηνλ εξγνδφηε, ψζηε ε κνλάδα ηελ νπνία ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο λα βξίζθεηαη ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε. 

Οη ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο / επηζθεπήο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πληήξεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε: 

Πξνιεπηηθή πληήξεζε 

Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζ’ απηφ, πνπ παξέδσζε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. ηα έληππα απηά 

ζα θαηαγξάθνληαη θαη πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη 

θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. 

Πξνιεπηηθή Σπληήξεζε 

Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη απηή, πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη έληππε ελεκέξσζε κε δεκηνπξγία εληχπνπ παξαθνινχζεζεο γηα θάζε 

κεράλεκα. ην έληππν απηφ ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

Ο αχμσλ αξηζκφο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, νη θπξηφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ (π.ρ. αιιαγή 

ιαδηψλ, ιάζηηρσλ, ξνπιεκάλ θιπ.) κε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο επφκελεο επέκβαζεο, θαη ην φλνκα ηνπ ζπληεξεηή, 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία επέκβαζε. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 

manual ησλ κεραλεκάησλ. 

Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ηα νπνία απαηηνχλ αιιαγή ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, βαξχλεη ην 

Γήκν. 

Επηδηννζωηηθή Σπληήξεζε 

Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία βηβιίνπ θαηαγξαθήο ησλ πηζαλφηεξσλ βιαβψλ αλά είδνο 

εμνπιηζκνχ φιεο ηεο κνλάδαο. Θα πεξηγξάθνληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (αγνξά 

αληαιιαθηηθνχ, ρξφλνο ηεκαρίνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο, επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
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κνλάδαο, δηφξζσζε ηεο επίπησζεο ζηε κνλάδα), ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο θαη ν 

πξνκεζεπηήο. Αλ ε βιάβε, πνπ παξνπζηαζηεί, δελ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα 

επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ηφηε ζα πξνζηίζεηαη ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε 

θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο κνλάδαο. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζνχλ έληππα 

παξαθνινχζεζεο γηα θάζε βαζηθφ κεράλεκα. ην έληππν απηφ ζα αλαγξάθνληαη: 

Ο αχμσλ αξηζκφο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, νη θπξηφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ (π.ρ. αιιαγή 

ιαδηψλ, ιάζηηρσλ, ξνπιεκάλ θιπ.) κε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο επφκελεο επέκβαζεο θαη ην φλνκα ηνπ ζπληεξεηή, 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία επέκβαζε. 

Σέινο ζηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο θαζαξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

 Η ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πεξίθξαμεο. 

 Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ εμνπιηζκνχ θαη ππέξγεησλ ή ππφγεησλ 

ζσιελψζεσλ. 

 Η ζπληήξεζε θαη ε άξδεπζε ησλ θπηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Όιεο νη παξφκνηαο θχζεο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαιή, νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ 

ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ 

απηνκαηηζκφ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζα αλαθέξνληαη άκεζα ζην Γήκν, ζα αίξνληαη ακέζσο 

θαη ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ ε βιάβε νθείιεηαη: 

α) ε θαθφ ρεηξηζκφ ή παξάβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο, απηή ζα 

απνθαζίζηαηαη κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. 

β) Φζνξά ιεηηνπξγίαο, ιφγσ παιαηφηεηαο ή αλσηέξαο βίαο, ζα επηζθεπάδεηαη, αλ 

είλαη δπλαηφλ επηηφπνπ, απφ ηνλ αλάδνρν, αιιά κε πιηθά, πνπ ζα ηνπ δηαζέηεη 

ην Γήκν. ηα πιηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ιηπαληηθά, παξεκβχζκαηα 

(θιάληδεο), θνριίεο, πεξηθφριηα θαη άιια κηθξήο θαηά ηεκάρην αμίαο, πνπ 

ζεσξνχληαη αλαιψζηκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηηφπνπ 

επηζθεπή θαη απαηηείηαη επηζθεπή ζε ζπλεξγείν ηνπ πξνκεζεπηή ή άιιν 

εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ζα απνθαζίζηαηαη κε έμνδα ηνπ Γήκνπ. 

Η θαηάηαμε ησλ βιαβψλ ζηηο πεξηπηψζεηο α) θαη β) ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα ην θφζηνο εξγαζίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη 

πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 
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ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην δεηνχκελν είλαη νη βιάβεο λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην 

κε ζσζηή επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ, θαζψο θαη νη ηπρφλ 

αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά απφ 

ελεκέξσζε θαη γξαπηή έγθξηζε απφ ην Γήκν. 

Σπρφλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζα επηζεκαίλνληαη θαη ζα 

θνζηνινγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, αιιά ζα πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

Δπίζεο, ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, πνπ αθνξνχλ ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν εληφο 

ηνπ νηθηζκνχ θαη ζηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο θζνξψλ ή θαηαζηξνθψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο κνλάδαο, πνπ νθείινληαη ζε βαλδαιηζκφ, 

δνιηνθζνξά ή θπζηθή θαηαζηξνθή. 

Μέηξα αζθάιεηαο 

Τπνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο κνλάδαο 

Οη θαλφλεο, πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο κνλάδαο ζα αθνξνχλ 

ζηα εμήο: 

 Πξηλ απφ θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάινγε άδεηα 

επίζθεςεο ζην ρψξν, απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο, νη 

νπνίνη θαη ζπληνλίδνπλ ηελ επίζθεςε κε ηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο. 

 Πξνζέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο θαη ζπλνδεχνληαη πάληα απφ ππάιιειν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 πκκνξθψλνληαη κε ην θαζεζηψο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο αζθάιεηαο. 

 πκκνξθψλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 Κνηλνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο είλαη αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, δελ απαηηείηαη 

αδεηνδφηεζε γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Δλ φςεη φκσο ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ηνπ 

ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηνη πξντζηάκελνη ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 24ψξνπ, πνπ ε εγθαηάζηαζε είλαη αλνηθηή αιιά θαη φηαλ 

απηή είλαη θιεηζηή, ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
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Η αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο επηδηψθεηαη 

κε θαλνληζκνχο θαη κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ηνπο θαλφλεο, πνπ ζεζπίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη γηα 

ηελ δηθή ηνπο αζθάιεηα. 

 ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα έλαληη αηπρήκαηνο. 

Πξνζωπηθό 

Σν πξνζσπηθφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο είλαη: 

Έλαο Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Έλαο Υεκηθφο ΠΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Έλαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ ή ΣΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Έλαο ειεθηξνιφγνο, κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Έλαο κεραλνηερλίηεο, κεξηθήο απαζρφιεζεο 

Έλαο εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ, πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Οη θαη’ ειάρηζηνλ επηζθέςεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ζηελ Δ.Δ.Λ. ζα είλαη νη αθφινπζεο: 

Γχν θνξέο ην κήλα ν Υεκηθφο Μεραληθφο ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα 

επηηφπην έιεγρν ηεο πνξείαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηε ιπκαηνιάζπε ησλ 

αζηηθψλ ιπκάησλ. Δπηπιένλ, ζα ηελ επηζθέπηεηαη θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

γηα ηηο αλάγθεο θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ. 

Γχν θνξέο ην κήλα ν Υεκηθφο ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα επηηφπην έιεγρν 

ηεο πνξείαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο. 

Γχν θνξέο ην κήλα ν Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα 

έιεγρν θαη ξχζκηζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

Γχν θνξέο ην κήλα ν Ηιεθηξνιφγνο ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα έιεγρν θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Μία θνξά ηελ εβδνκάδα ν Μεραλνηερλίηεο επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα έιεγρν 

θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Μία θνξά ην εμάκελν ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο 

πξνιεπηηθέο θαη επηδηνξζσηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε (ιεηηνπξγηθή - ειεθηξνινγηθή - κεραλνινγηθή) ν 

αληίζηνηρνο ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ ζα επηιακβάλεηαη ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ άκεζε 

επίιπζή ηνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο απέλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο 
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ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, γηα ηελ αζθάιηζε ηνπο θαη γηα νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ηνπο, 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζπιινγηθή απφθαζε εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν απηνί 

αλήθνπλ. 

Σα αλσηέξσ απαηηνχκελα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ 

κνλάδα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία απηήο. Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

επνρηθά απφ αλαπιεξσηέο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο, αθνχ απηφ 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ εξγνδφηε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Πάλησο γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

ζπλέπεηα, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

πξνζσπηθνχ, ηφζν ζε βάξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, φζν θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ν αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε. 

 
1. Αλάιπζε πξνϋπνινγηζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ 

α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ/ 

ΜΗΝΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 
1 Μηζζνδνζία Υεκηθνχ Μεραληθνχ ΠΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο 2.000,00 0,2 400,00 

2 Μηζζνδνζία Υεκηθνχ ΠΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο 2.000,00 0,2 400,00 

3 Μηζζνδνζία Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ΠΔ ή ΣΔ, κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 
1.500,00 0,2 300,00 

4 Μηζζνδνζία Μεραλνηερλίηε, κεξηθήο απαζρφιεζεο 1.500,00 0,2 300,00 

5 Μηζζνδνζία ειεθηξνιφγνπ, κεξηθήο απαζρφιεζεο 1.200,00 0,2 240,00 

6 Μηζζνδνζία εξγάηε γεληθψλ θαζεθφλησλ, πιήξνπο απαζρφιεζεο 1.100,00 1 1.100,00 

7 Έμνδα ζπληήξεζεο (ιηπαληηθά, κηθξνυιηθά θιπ.) 700 1 700,00 

8 Δξγαζηεξηαθά 500 1 500,00 

9 Γηνηθεηηθά έμνδα (γξαθηθά, αλαιψζηκα θιπ.) 500 1 500,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΠΑΝΗ   4.440,00 
 

 
2. Πξνϋπνινγηζκόο παξνρήο ππεξεζηώλ 

A.T. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ (€) ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΙΟΚΑ ΓΟΜΟΚΟΤ 

(κεληαία δαπάλε) κήλαο 12 4.440.00 53.280.00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 
   

53.280.00 

ΦΠΑ (24%) 
   

12.787,20 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
   

66.067,20 
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 Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ 

 Γεληθνί όξνη 

 Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο εξγαζίαο. 

Θεσξνχληαη πιήξεηο απφ θάζε άπνςε, ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπο θαη 

πεξηιακβάλνπλ: 

α. Όιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, πιελ ηεο δαπάλεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 

β. Κάζε γεληθή δαπάλε, κε θαηνλνκαδφκελε ξεηψο αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ην 

είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ή κε 

κεραληθψλ κέζσλ, δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί. 

Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ αλαθέξεηαη φηη πεξηιακβάλνληαη: 

α. Γαπάλεο κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ρξήζεσο, απνζεθεχζεσο, θπιάμεσο, 

επεμεξγαζίαο, πξνζεγγίζεσο, ελζσκαηψζεσο, θζνξάο θαη απνκεηψζεσο, φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ γηα ην έξγν πιηθψλ, κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, δηαθηλήζεηο θιπ., κέρξη πιήξνπο ελζσκαηψζεψο ησλ. 

β. Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, απνδεκηψζεσλ γηα εξγαζίεο θαηά 

ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο ππέξ ΙΚΑ, θιπ., δψξσλ 

ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο, απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο θιπ. ηνπ πάζεο 

θχζεσο εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ 

θιπ., νη νπνίεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ην έξγν κεραλεκάησλ, κεραληθψλ 

ζθεπψλ, κέζσλ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο αηνκηθψλ θαη 

νκαδηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ 

θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ έξγσλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

δ. Οη εηζθνξέο θάζε κνξθήο, θαηαβνιέο θαη νη ππφινηπεο επηβαξχλζεηο απηψλ ησλ 

δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη άιισλ ηακείσλ θπξίαο ή επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, φπσο επίζεο θαη θάζε λφκηκε ππνρξέσζε ή επηβάξπλζε, πνπ γεληθά 

αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

ε. Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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ζη. Η δαπάλε γηα κεηάθιεζε νηνλδήπνηε εηδηθψλ, φπνηε απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε 

δηρνγλσκηψλ κεηαμχ αλαδφρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο 

δ.. Η δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Ιαηξηθήο 

πεξίζαιςεο γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνιείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο. 

ε. Η δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

ζ. Η δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ 

η. Η δαπάλε γηα ηελ ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν, 

εκεξνιφγηνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ, πνπ απαηηνχληαη ή 

ηπρφλ απαηηεζνχλ απφ ηελ επίβιεςε. 

Άξζξα Σηκνινγίνπ 

Άξζξν 1: Λεηηνπξγία - Σπληήξεζε εγθαηαζηάζεωλ επεμεξγαζίαο ιπκάηωλ θαη 

απνβιήηωλ (κεληαία δαπάλε) 

Σν θαη' απνθνπή κεληαίν ηίκεκα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Σηκή κνλάδαο (€/κήλα) ρσξίο ΦΠΑ 

Οινγξάθσο: ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ζαξάληα επξώ 

Αξηζκεηηθώο: 4.440,00€ 

Άξζξν 1:Δηζαγσγή 

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ): Γήκνο Γνκνθνχ 

Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο 

Γνκνθνχ 

Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία, ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε 

παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Η πξνβιεπφκελε απφ ηε 

χκβαζε Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 

χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

πκβαηηθά Σεχρε: Σν Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη 

ηνπ Αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε, ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηεο Δ..Τ. 
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Σεχρε Γηαγσληζκνχ: Κάζε ηεχρνο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο: 

Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Πξνυπνινγηζκφο θαη Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) 

Η παξνχζα Δ..Τ. απνηειείηαη απφ 13 άξζξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο) 

θαη πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Γηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα, πνπ πξνζαξηψληαη ζ' απηά θαη ηα 

ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο, πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 

ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

χκβαζε Δξγνδφηε - Αλαδφρνπ 

Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

Σερληθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

Η Παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

Πξνυπνινγηζκφο θαη Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

 

Άξζξν 1:Δηζαγσγή 

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ): Γήκνο Γνκνθνχ 

Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο 

Γνκνθνχ 

Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία, ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε 

παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Η πξνβιεπφκελε απφ ηε 

χκβαζε Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 
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χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

πκβαηηθά Σεχρε: Σν Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη 

ηνπ Αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε, ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηεο Δ..Τ. 

 

Άξζξν 2:Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

Σφπνο θαη ρξφλνο 

Σφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, 

χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ εξγνδφηε λα ζπκκεηέρεη ζε 

ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο θαη ηα φξγαλα ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ γεληθφηεξε πεξηνρή ησλ 

εξγαζηψλ θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε, πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν 

εξγνδφηεο. 

Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο 

πξνο ηνλ Αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε 15 εκέξεο. Σν 

ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ν Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ 

Γνκνθνχ. 

Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 

ε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, αλ δελ νξίδεηαη ζ' 

απηφ δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

Αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαηεζεί 

ρσξίο επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ή ζηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

χκβαζε - Οξηζκφο εθπξνζψπνπ 

Η ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε εμνπζηνδνηεκέλν θαηά 

ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο 

θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 

Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη 

αλαπιεξσηή εθπξφζσπν, πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

εάλ αξρηθά δελ έρεη νξίζεη. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 
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κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε Αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο (βι. παξάγξαθν 2.3). 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο 

ζηνλ εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ 

παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 

κεηαβνιψλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή 

εθπξφζσπφ ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εάλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη’ εληνιή ηνπ, λα ηνλ 

εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα δηεπζεηνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε ζπλαληήζεηο κε φξγαλα 

ειέγρνπ / παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4. Παξάιιεια κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ζα 

απνηειεί θαη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο κεηαμχ ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηη 

ππνδνκέο, πνπ ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ζην Φνξέα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο. 

Δπίβιεςε ηεο χκβαζεο 

Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ην πξφζσπν, πνπ 

ζα επηβιέςεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν ελ ζπλερεία ζα θαιείηαη 

«Δπηβιέπσλ» αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο εξγαζηψλ. 

Τπνβνιή Δθζέζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή εξγαζηψλ θαη εθζέζεσλ αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην ηεχρνο "Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ". 

Άξζξν 3: Πξνζσπηθφ, ζπλεξγείν, ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ρεκηθά θαη κεραλήκαηα 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο, πνπ 

αλαιακβάλεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. 

Σεθκαίξεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ 

εθθξάζεη γξαπηψο ηε δηαθσλία ηεο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαιχπηεη λφκηκα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη θχιαμε ηνπ 

Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη 

επαθίεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα θαηαζηξψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κεραληθά κέζα θαζψο θαη ηε θχιαμε 
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ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, νχησο ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

Ο ππεχζπλνο ηεο επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη 

θαιφο ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε δηεξκελέα. 

Η απφδεημε ηεο θαηαιιειφιεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη' 

άηνκν θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απηνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νκάδα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην νξγαλφγξακκα. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη φιεο ηηο δαπάλεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θαη 

κεηαθνξά πιηθψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί κε πξνζσπηθφ 

επηζηεκνληθφ, εξγαηνηερληθφ θιπ., θαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη ηθαλφ ζε αξηζκφ 

γηα ηε λφκηκε, νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εξγνιαβίαο. Θα 

πξέπεη αθφκα εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ λα έρεη ζε εηνηκφηεηα ζπλεξγαδφκελν 

εμνπιηζκέλν ζπλεξγείν επηζθεπψλ θαη θαηαζθεπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη 

εμνπιηζκνχ επαλδξσκέλν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξνβαίλεη ζε επηζθεπέο θαη 

θαηαζθεπέο αθφκα θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δάλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα 

δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή θάζε αλίθαλνπ, απείζαξρνπ ή θαη κε 

ηίκηνπ κέινπο ηνπ ηερληθνχ ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ πξνζψπσλ κε άιια, πνπ ζα ακείβνληαη απφ ην Γήκν 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα 

ζπλαληηέηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην δίκελν κε ηνπο αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

Γήκνπ, ζε ηαθηηθέο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. θνπφο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα είλαη ε 

ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο Γήκνο 

ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο απφδνζεο θαη ηήξεζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φζεο θνξέο ην ζεσξεί απαξαίηεην. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν γη’ απηφ πξνζσπηθφ. 

Σνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηεο ζχκβαζεο ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ, ην πξφγξακκα 

ζπληήξεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ην νπνίν ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. Πηζαλέο αιιαγέο ζην 

πξφγξακκα απηφ επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζχκθσλε γλψκε ή θαη επηζπκία ηεο επίβιεςεο. 
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Πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θαη πιηθά, πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δειαδή ηηο ηζρχνπζεο 

επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνδφηε. 

Ο εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη 

ησλ θάζε θχζεσο κεραληθψλ κέζσλ θαη ζπλαθψλ κε απηφ εηδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 4: ____ Ακνηβή - Κξαηήζεηο 

Ο Αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ηηο πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ Δπίβιεςε πνζφηεηεο 

ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ παξαζρεζεί αλά κήλα. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο, 

πνπ ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη: 

Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

Σν πιεξσηέν πνζφ. 

Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ: 

Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 

πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, θιπ.), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη 

ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ 

κειψλ ηνπο. 

Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ηπρφλ θξαηήζεσλ, πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη’ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

(α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, 

νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο 

Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΙΚΑ, 

ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, ΣΔΔ θιπ. 
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(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα 

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ. 

Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε (ξεηή ή ζησπεξή) ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ. Αλ ε πιεξσκή θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ 

κελφο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηφθνπο ππεξεκεξίαο. 

ησπεξή έγθξηζε ζεσξείηαη φηη έρεη δνζεί εάλ παξέιζεη έλαο κήλαο απφ ηελ θαηάζεζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη δελ έρεη δνζεί ξεηή έγθξηζε. 

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο ιεηηνπξγηθά 

έμνδα, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θαη θάζε δαπάλε κε ξεηά 

θαηνλνκαδφκελε εδψ θαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, αλαγθαία φκσο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηηπρή 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, εθηφο απφ ηελ δαπάλε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

λεξνχ. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

Νφκηζκα 

Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ, θαζψο θαη νη πιεξσκέο, πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ωξάξην Λεηηνπξγίαο 

Η Δγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο αιιά ζα είλαη αλνηρηή φιεο ηηο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο, γηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο ήηνη 7:00-15:00. 

Άξζξν 5: ____ Πνηληθέο ξήηξεο - έθπησζε - αλσηέξα βία 

εκαληηθφηαηε παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο 

πνηφηεηαο. Η κε ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη 

νπζηψδεο πιεκκέιεηα, πνπ πξέπεη άκεζα λα αξζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Η ζπζηεκαηηθή ππαίηηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ απηήο είλαη ιφγνο 

δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη έθπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

ε πεξίπησζε, πνπ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ επηηξέπνπλ 

ηελ είζνδν θαη εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ εγθαηάζηαζε, ν Αλάδνρνο 

θαη ν Γήκνο ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο εληνιέο γηα λα 

επηζηξέςνπλ νη εξγαζίεο ζηελ νκαιφηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηέηνηαο πεξηφδνπ ν 

Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κέρξη νη 

ζπλζήθεο λα νκαινπνηεζνχλ (εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηεζνχλ πξφζζεηεο 

δαπάλεο, ζα εγθξηζνχλ απφ ην Γήκν). 

Σελ επζχλε γηα νκαιή ιεηηνπξγία κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θιπ., ζε πεξίπησζε 

εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 
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Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ ζην Γήκν ακέζσο θάζε 

πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. Η 

απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε επαθή 

κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα εγθξίλνπλ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Δθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηα 

απαηηνχκελα έμνδα θαη λα ππνβάιιεη άκεζα ζην Γήκν γξαπηή ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ 

ελεξγεηψλ απηψλ. Ο Γήκνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην θφζηνο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ νθείινληαλ ζε ζθάικα ή 

ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε πξνθχπηνπζα απνδεκίσζε ζα πξνζδηνξίδεηαη είηε κε επί 

ηφπνπ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν εθηθηφ ηξφπν, ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

εηνηκφηεηα θαη λα δηαηεξεί ζε ελεξγφ θαηάζηαζε ηφζν ην κεραληθφ εμνπιηζκφ φζν θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

Άξζξν 6: ____ Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ 

πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε 

ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο κφλν θαη εθφζνλ αλ απφ απηέο (πιεκκειείο εθπιεξψζεηο 

ππνρξεψζεσλ) δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δπζιεηηνπξγία ή δεκία ζηελ 

εγθαηάζηαζε. 

Άξζξν 7: ____ Γεληθά θαζήθνληα, επζχλεο, ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο 

απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Γηαθήξπμε κε 

επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε θαη λα αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ (ηνπ 

εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε 

ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο 

ζρεηηθέο νδεγίεο. 

Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέθεη ζηνλ Δξγνδφηε φια 

ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ' απηφλ. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε 

ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

Αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

8.2.1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε επζχλε, 

φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ 

αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Κπξηφηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 

Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θιπ.), πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη 

πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν, πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν 

θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαη 

αλ απαηηεζεί λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ 

αλάθηεζε / δηαρείξηζε ηνπο. 

Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ απφ Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή 

Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 

επεμεξγαζία ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ζε 

πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ 

θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 
Κπξηφηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 
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Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 

ππνρξενχηαη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν 

εξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα ειέγρεη, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο. 

Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά: 

α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) θαη 

ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θιπ. 

β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ. 

δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο. 

Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην Πξνζσπηθφ ηνπ 

Ο Αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

λνκνζεζία (ζε ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε. 

Αιιεινγξαθία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ Δξγνδφηε 

Σα έγγξαθα, πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη 

λα απνζηέιινληαη θαηαξρήλ κε fax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε 

ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

Άξζξν 8: ____ Τπνρξεψζεηο ηνπ Δξγνδφηε 
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Παξάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχκβαζε 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ζηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα 

λα ηηο παξαδψζεη. 

Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ηελ ακνηβή γηα ηηο παξαζρεζείζεο 

ππεξεζίεο ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2 θαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο απφ ηελ Δπίβιεςε. ην βαζκφ, πνπ ζε έλα κήλα απφ ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηελ Δπίβιεςε, ν Αλάδνρνο δελ έρεη 

πιεξσζεί, ηφηε έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηφθνπο είηε θαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Άξζξν 9: Γηαθνξέο - Γηαθσλίεο - Αλσηέξα βία 

πκβαηηθά ηεχρε 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα 

ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε 

θαη ηελ παξ. 1.1 ηεο παξνχζαο. 

Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη 

κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο, πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

Αλσηέξα Βία 

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο βίαο", 

ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ 

ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νη 

ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν ή ηε ζχκβαζε. 

Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ 

δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ 

αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ 

απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. 

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο, πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
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εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην 

ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην 

δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

Άξζξν 10: Έθπησζε αλαδφρνπ - Γηάιπζε ζχκβαζεο 

Έθπησζε Αλαδφρνπ 

Δθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δηαδηθαζία 

έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε 

ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Γηάιπζε ηεο χκβαζεο 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε κε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Νφκνπ 3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ Δηδηθή Γήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, πνπ απεπζχλεη ζηνλ 

εξγνδφηε, πξνζδηνξίδεη ηελ δεηνχκελε απνδεκίσζή ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ απνδεκίσζε έλαληη ηεο νπνίαο ζπλαηλεί ζηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε καηαίσζε 

ηεο δηάιπζεο. Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ε ζχκβαζε 

ζπλερίδεηαη αλεμάξηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ, κε αλάινγε παξάηαζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηή δελ έρεη 

ιπζεί πξφσξα γηα θάπνηνλ απφ ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο, ε ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία κε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο παξαηάζεηο. 

Λχζε ηεο χκβαζεο γηα νηθνλνκηθνχο Λφγνπο 

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ χκβαζε, 

εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηε 

δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο. 

Λχζε ηεο χκβαζεο - Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Η ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηε βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε, φπνπ βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή φισλ ησλ 

παξαδνηέσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή γίλεηαη εληφο δχν 

κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε. Παξάιιεια 
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ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5.1 

ηεο παξνχζαο Δ..Τ., κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Μπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή παξαιαβή εξγαζηψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ. Μπνξεί 

επίζεο λα γίλεηαη ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 11: Γηνηθεηηθή - Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο 

αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν. 

Άξζξν 12: Ιζρχνπζα λνκνζεζία θαη γιψζζα επηθνηλσλίαο 

Ννκνζεζία 

Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νδεγία 17/2004/ΔΚ , απφ ην Ν. 4412/2016 

φπσο ηζρχεη θαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Γιψζζα επηθνηλσλίαο 

Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή 

άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε 

απφ αιινδαπή γιψζζα πξνο ηα ειιεληθά ή απφ ηα ειιεληθά πξνο αιινδαπή γιψζζα, 

απηή ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν ππεξηζρχεη ησλ 

εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 

 

 

ΓΟΜΟΚΟ, 27 / 04 /2021 

 

 

ΓΟΜΟΚΟ,  27  / 04  /2021 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΤΓΓ  

  

ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 ΜΠΙΛΙΡΗ ΓΗΜΗΣΡΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

ΥΡΗΕΣΙΑ: ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ 

ΔΟΜΟΚΟΥ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 

 

66.067,20€ ΜΕ ΦΡΑ 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 93/2021 

 

ΧΗΣΗ: 2021 

 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΙΟΚΑ  
 

 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΑΡΥΗΚΖ ΑΝΤΦΧΖ 

Α. Πεξηγξαθή 

Σμ δμιζηυ ιένμξ ημο ακηθζμζηαζίμο εα ηαθφπηεζ ηδκ πανμπή θοιάηςκ Β Φάζδξ ζπεδζαζιμφ, εκχ μ 

δθεηηνμιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ, πμο εα εβηαηαζηαεεί εα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ Α Φάζδξ 

ζπεδζαζιμφ. 

Δκηυξ ημο ακηθζμζηαζίμο εα εβηαηαζηαεμφκ μζ οπμανφπζεξ ακηθίεξ. Θα εβηαηαζηαεμφκ ηνεζξ οπμανφπζεξ 

ακηθίεξ ανπζηήξ ακφρςζδξ θοιάηςκ, βζα ηδκ Α Φάζδ θεζημονβίαξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, έηαζηδ ιε 

δοκαιζηυηδηα 26,5 m /φζε ιακμιεηνζηυ 8,7 m. Οζ ακηθίεξ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζηθείδεξ 

(ζονηανμδζηθείδεξ ηαζ δζηθείδεξ ακηεπζζηνμθήξ) ηαζ ημοξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ, εκχ ηα πέθιαηα 

επζηάεζζδξ εα είκαζ παηηςιέκα ζημκ ποειέκα ημο ακηθζμζηαζίμο ηαζ εα οπάνπεζ ακμλείδςημξ ιδπακζζιυξ 

ζηενέςζδξ μδδβχκ νάαδςκ. 

ε ηακμκζηή θεζημονβία εα ανίζημκηαζ δφμ απυ ηζξ ηνεζξ ακηθίεξ, εκχ πνμαθέπεηαζ δ αοηυιαηδ εκαθθαβή 

θεζημονβίαξ χζηε κα είκαζ μιμζυιμνθδ δ θεμνά ημοξ. Η θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ εα εθέβπεηαζ απυ πέκηε 

πθςηήνμδζαηυπηεξ ζηάειδξ. 

Σμ ακηθζμζηάζζμ εα είκαζ ηθεζζηυ ιε ακμίβιαηα, πμο εα ηαθφπημκηαζ ιε ιεηαθθζηά ηαπάηζα, οπενάκς ηςκ 

ακηθζχκ, χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ βζα ηδκ ακέθηοζδ αοηχκ. Τπενάκς ημο 

ακηθζμζηαζίμο εα ημπμεεηδεεί πεζνμηίκδημ ζφζηδια ιμκμνάβαξ βζα ηδκ ακέθηοζδ ηςκ ακηθζχκ ακφρςζδξ 

ηςκ θοιάηςκ, ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 kg. 
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Ο εθεφεενμξ υβημξ ημο ακηθζμζηαζίμο εζζυδμο εα απμζιείηαζ ιε ημ ζφζηδια απυζιδζδξ ηςκ ένβςκ 

εζζυδμο - πνμεπελενβαζίαξ - αθοδάηςζδξ. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηεγληθώλγαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ θεξαλνινγηθή θειέηε, ζηα επηθέξνποθεξαλνινγηθά ζξέδηα θαη ζηηο πξνθεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηθέξνπο αξξηηεθηνληθά ζξέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνθεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Β. Βαζζηέξ δζαζηάζεζξ δμιζηχκ ένβςκ 

■ Ακηθζμζηάζζμ ανπζηήξ ακφρςζδξ 

Μήημξ 3,50 m 

Πθάημξ 2,30 m 

Ωθέθζιμ αάεμξ 1,25 m 

Οθζηυ αάεμξ 4,40 m 

 
 

ΜΟΝΑΓΑ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΧΝ 

Α. Πεξηγξαθή 

Η ιμκάδα οπμδμπήξ αμενμθοιάηςκ εα ηαηαζηεοαζηεί βζα κα ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ ηςκ αμενμθοιάηςκ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ιμκάδαξ βίκεηαζ βζα ηδκ πανμπή ζπεδζαζιμφ ηδξ Β Φάζεο (60m /d). 

Η ιμκάδα οπμδμπήξ ηαζ πνμεπελενβαζίαξ αμενμθοιάηςκ πενζθαιαάκεζ: 

Έκα ζηυιζμ εηηέκςζδξ ηαζ εζδζηυ ηαποζφκδεζιμ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ αοηζμθυνςκ, 

Μζα δζηθείδα απμιυκςζδξ ημο αβςβμφ εηηέκςζδξ ηςκ αοηζμθυνςκ. 

Υεζνμηαεανζγυιεκδ πμκδνμεζπάνα ζοβηνάηδζδξ θίεςκ ηαζ ακδνμιενχκ ακηζηεζιέκςκ, 

εοεφβναιιδ, ιε ημ λέζηνμ ηαεανζζιμφ ηδξ. 

Γελαιεκή πνμαενζζιμφ ηαζ ακάιζλδξ αμενμθοιάηςκ. 

Ακηθδηζηυ ζοβηνυηδια αμενμθοιάηςκ βζα ηδκ πανμπέηεοζδ αοηχκ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. 

Πζμ ακαθοηζηά, βζα ηδκ εηηέκςζδ ηςκ αοηζμθυνςκ πνμαθέπεηαζ έκα ακμλείδςημ ζηυιζμ δζαημιήξ DN100 ιε 

εζδζηυ ηαποζφκδεζιμ, ζημ μπμίμ εα ζοκδέμκηαζ ηα αοηζμθυνα ιέζς εφηαιπηςκ ζςθήκςκ. Τπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα εηηέκςζδξ εκυξ αοηζμθυνμο ηάεε θμνά. Ο αβςβυξ ηνμθμδυηδζδξ αμενμθοιάηςκ εα θένεζ 

πεζνμηίκδηδ ποημζζδδνή δζηθείδα απμιυκςζδξ, δζαημιήξ DN100, ηφπμο πεηαθμφδαξ (butterflyvalve). Μεηά 

ηδ ζφκδεζδ ημο αοηζμθυνμο ιε ημκ ηαποζφκδεζιμ ημο ζημιίμο οπμδμπήξ εα βίκεηαζ εηηέκςζδ ηςκ 
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αμενμθοιάηςκ ζηδ δζάηαλδ εζπάνςζδξ, υπμο θαιαάκεζ πχνα δ ζοβηνάηδζδ μβηςδχκ ακυνβακςκ ζηενεχκ 

(πέηνεξ). 

Η πμκδνμεζπάνα είκαζ εοεφβναιιδ, ιε πθάημξ 0,5 mηαζ δζάηεκα νάαδςκ εζπανζζιμφ 50 mm, 

ηαηαζηεοαζιέκδ ελμθμηθήνμο απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Η απμιάηνοκζδ ηςκ εζπανζζιάηςκ εα βίκεηαζ 

πεζνμκαηηζηά ιε λέζηνμ ηαεανζζιμφ ζε ηάδμ ζοθθμβήξ, μ μπμίμξ εα είκαζ δζάηνδημξ βζα ηδ ζηνάββζζδ 

αοηχκ, ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα πςνδηζηυηδηαξ 30 It. 

Μεηά ημκ εζπανζζιυ ηα αμενμθφιαηα εα μδδβμφκηαζ ιε αανφηδηα ζε δελαιεκή ελζζμννυπδζδξ, δ μπμία εα 

είκαζ αενζγυιεκδ, πνμηεζιέκμο κα απμηηήζμοκ μιμζυιμνθα παναηηδνζζηζηά. Η δελαιεκή είκαζ ηθεζζηή ηαζ 

ζημ πάκς ιένμξ ηδξ-ημπμεεημφκηαζ ιεηαθθζηά ηαπάηζα βζα ηδκ επίαθερή ηδξ ηαζ ακέθηοζδ ηςκ ακηθζχκ ηαζ 

ημο ακαδεοηήνα. 

Η πανμπή Ο2 ζηδ δελαιεκή βίκεηαζ ιε ειθφζδζδ αηιμζθαζνζημφ αένα ζηδ ιάγα ηςκ αμενμθοιάηςκ. Η 

δζάποζδ ημο αένα βίκεηαζ ιέζς ηοθζκδνζηχκ δζαποηχκ, εθαζηζηήξ ιειανάκδξ EPDM, ιεζαίαξ θοζαθίδαξ, 

εβηαηεζηδιέκςκ ημκηά ζημκ ποειέκα ηδξ δελαιεκήξ, ζοκμθζηά 24 ηειάπζα ημο 0,5 m. Η εθαζηζηή πμνχδδξ 

ιειανάκδ δζαζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ πανμπέηεοζδ αένα ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ παφζδ νμήξ ημο αένα. 

Οζ δζαποηέξ πνμζανιυγμκηαζ ζοκμθζηά ζε ηνεζξ ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm), έηαζημξ ηεζζάνςκ 

εέζεςκ. ε ηάεε εέζδ ημο ζοθθέηηδ, πνμζανιυγμκηαζ δφμ ηοθζκδνζημί δζαποηέξ ιήημοξ 0,5 m. Γζα ηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ δζαποηχκ ζε ηάεε μπή ημο ζοθθέηηδ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθδ κηίγα ζηδκ μπμία εκχκμκηαζ 

μζ δφμ δζαποηέξ. Έηαζημξ δζαποηήξ θένεζ δφμ ηάπεξ, ιζα ηοθθή (ελςηενζηή) ηαζ ιζα πνμζανιμβήξ ζημκ 

ημζθμδμηυ (εζςηενζηή). 

Οζ δζαποηέξ ιπμνμφκ κα ελένπμκηαζ απυ ηδκ δελαιεκή, εκχ αοηή ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία βζα ζοκηήνδζδ ή 

επζζηεοή. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ εφημθα ηαεχξ ηάεε ηθάδμξ πνμζαβςβήξ αένα πνζκ ηδκ είζμδυ ημο ζημ κενυ 

θένεζ δζηθείδα θναβήξ ηαζ ζφκδεζιμ απμζφκδεζδξ βζα ηδκ εοπενή απμζφκδεζή ημο. Πζμ ακαθοηζηά, ημ 

δίηηομ αενζζιμφ απμηεθείηαζ απυ έκα ηεκηνζηυ αεναβςβυ δζαημιήξ DN100, ηνία ηαηαηυνοθα ζηεθέπδ 

DN50, έηαζημ ιε μνεζπάθηζκδ δζηθείδα νφειζζδξ ηδξ πανμπήξ ημο αένα ηφπμο φαΐΐκαΐκμηαζ ζφκδεζιμ 

εοπενμφξ απμζφκδεζδξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα ηαζ ακηίζημζπα ηνεζξ ακμλείδςημοξ ζοθθέηηεξ 

(ημζθμδμημί 80 * 80 mm) δζαποηχκ 4 - εέζεςκ. 

Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ, πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα. εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα AISI304, εκχ μζ αεναβςβμίδζαημιήξ ημο αένα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ Υάθοαα ζε πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ ζε ηαηάθθδθδ επμλζηή ααθή. 
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Γζα ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή αένα, εβηαείζηακηαζ δφμ θοζδηήνεξ, πθεονζημφ ηακαθζμφ, μ έκαξ ςξ εθεδνεία, 

έηαζημξ πανμπήξ 120 Nm /φηζηα 450 mbar. Οζ θοζδηήνεξ εα - θεζημονβμφκ ιε ηοηθζηή εκαθθαβή βζα-ηδκ 

μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ, εκχ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ εα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία αοηυιαηα μ εθεδνζηυξ. 

Οζ θοζδηήνεξ εα παναδμεμφκ πθήνεζξ ιε δθεηηνμηζκδηήνεξ, ζζβαζηήνα - θίθηνμ ακαννυθδζδξ, ζζβαζηήνα 

ηαηάεθζρδξ, ααθαίδα αζθάθεζαξ οπενπίεζδξ, ααθαίδα απμιυκςζδξ, ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ, ιακυιεηνμ 

πίεζδξ ελυδμο, ακηζηναδαζιζημφξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ακηζηναδαζιζηά ζηδνίβιαηα αάζδξ, ημο ηαηαζηεοαζηή 

ηςκ θοζδηήνςκ. 

Πανέπεηαζ έκαξ ακειζζηήναξ ελαενζζιμφ ημο πχνμο ηςκ θοζδηήνςκ ηδξ ελάιιςζδξ ηαζ ηςκ θοζδηήνςκ 

ηςκ αμενμθοιάηςκ, αλμκζημφ ηφπμο, 4 - πμθζηυξ ιε πανμπή 1220 m /hr. 

Δκηυξ ηδξ δελαιεκήξ αμενμθοιάηςκ εα εβηαηαζηαεμφκ δφμ οπμανφπζεξ ακηθίεξ (δ ιία εθεδνζηή), πμο εα 

ηαηαεθίαμοκ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ ελάιιςζδξ. Οζ ακηθίεξ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα ιδ επελενβαζιέκα 

θφιαηα, πανμπήξ 17 m
3
/hζε ιακμιεηνζηυ 9 mηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζηθείδεξ 

(ζονηανμδζηθείδεξ ηαζ δζηθείδεξ ακηεπζζηνμθήξ) ηαζ ημοξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ, εκχ ηα πέθιαηα 

επζηάεζζδξ εα είκαζ παηηςιέκα ζημκ ποειέκα ημο ακηθζμζηαζίμο ηαζ εα οπάνπεζ ακμλείδςημξ ιδπακζζιυξ 

ζηενέςζδξ μδδβχκ νάαδςκ. Η ακέθηοζδ ηςκ ακηθζχκ εα βίκεηαζ ιε ζηνίςια ακφρςζδξ, ακορςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ 125 Kg. 

Η θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ εα εκαθθάζζεηαζ αοηυιαηα ιε ζημπυ ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ. ε πενίπηςζδ 

αθάαδξ ιζαξ ακηθίαξ εα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία αοηυιαηα δ άθθδ. Η θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ εα εθέβπεηαζ απυ 

ηνεζξ πθςηήνμδζαηυπηεξ ζηάειδξ. 

Δπζπθέμκ βζα ηδκ απμθοβή ηαηαηάεζζδξ ζηενεχκ ζηδκ δελαιεκή ελζζμννυπδζδξ ηςκ αμενμθοιάηςκ 

ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθμξ οπμανφπζμξ ακαδεοηήναξ, ιε ηαπφηδηα πνμπέθαξ <1000rpm. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ 

ηδξ πνμπέθαξ ηαζ ημο άλμκα ημο ακαδεοηήνα 0α είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Γζα ηδκ ακέθηοζδ ημο 

ακαδεοηήνα εβηαείζηαηαζ ηαηάθθδθμξ ιδπακζζιυξ ακφρςζδξ ημο ακαδεοηήνα ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 

Kg. 

Η δελαιεκή αμενμθοιάηςκ είκαζ ηθεζζηή ιε ηαηάθθδθα ακμίβιαηα βζα ηδκ επζεεχνδζδ ημο εβηαηεζηδιέκμο 

ελμπθζζιμφ, εκχ οπάνπεζ άκεζδ πνυζααζδξ. 

Η δελαιεκή απμεήηεοζδξ, ηαζ μ πχνμξ ηδξ πνμεπελενβαζίαξ ηςκ αμενμθοιάηςκ (ηακάθζ εηηέκςζδξ - 

εζπάνςζδ), εα απμζιμφκηαζ ιε ημ ζφζηδια απυζιδζδξ εκενβμφ άκεναηα ηςκ ένβςκ-εζζυδμο 

πνμεπελενβαζίαξ -αθοδάηςζδξ, βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ δφζμζιςκ ζοζηαηζηχκ πμο εηθφμκηαζ. 
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Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηεγληθώλ γαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεξαλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνποκεξαλνινγηθά ζξέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξεηεθηνληθά ζξέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

■ Καλάιη εηζόδνπ κνλάδαο εζράξσζεο 

Πθάημξ : 1,20 m 

Βάεμξ : 0,80 m 

■ Καλάιηα εζραξώλ(2) 

Μήημξ : 4,60 m 

Πθάημξ : 0,50 m 

Βάεμξ : 0,80 m 

 

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

■ Καλάιη εζράξσζεοβνζξνιπκάησλ 

Μήημξ 0,50 m 

Πθάημξ 1,00m 

Βάεμξ 1,00m 

 

* Γεμακελήβνζξνιπκάησλ 

Μήημξ 8,00 m 

Πθάημξ 3,50 m 

Ωθέθζιμ αάεμξ 3,60 m 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΑΜΜΧΖ - ΑΠΟΛΗΠΑΝΖ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Σα θφιαηα ιεηά ηδκ εζπάνςζδ μδδβμφκηαζ ιε αανφηδηα ζηδ ιμκάδα ελάιιςζδξ θζπμζοθθμβήξ. Η ιμκάδα 

εα απμηεθείηαζ απυ ιία δελαιεκή μνεμβςκζηήξ ηάημρδξ ιε ηεηθζιέκα ημζπχιαηα ποειέκα, πμο δδιζμονβμφκ 

πμάκεξ υπμο ηαεζγάκεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ δ άιιμξ, ηαζ εκυξ ηακαθζμφ δνειίαξ ηαηά ιήημξ ηδξ ιζαξ 

πθεονάξ ημο ελαιιςηή, υπμο εα ζοβηεκηνχκμκηαζ ηα θίπδ, μζ αθνμί ηαζ μζ επζπθέμοζεξ μοζίεξ. 

Η ιμκάδα ελάιιςζδξ-θζπμζοθθμβήξ ζπεδζάγεηαζ βζα ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Β Φάζδξ ζπεδζαζιμφ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ, ηυζμ ςξ πνμξ ημ δμιζηυ ιένμξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ εκζςιαημφιεκμ ελμπθζζιυ. 
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ημκ ελαιιςηή εα απμιαηνφκεηαζ ημ αανφ ακυνβακμ οθζηυ ηςκ θοιάηςκ υπςξ άιιμξ, παθίηζα, ζηάπηδ, 

ιέηαθθα, ημιιάηζα βοαθζμφ ηαζ άθθα ακυνβακα ζςιαηίδζα, δζαιέηνμο ιεβαθφηενδξ ηςκ 1mmζε πμζμζηυ 

100% βζα θεζημονβία ζηδ ιέζδ πανμπή ζπεδζαζιμφ. 

Η φπανλδ ημο αιιμζοθθέηηδ - θζπμζοθθέηηδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ εοιεβέεςκ ζηενεχκ ηαζ θζπχκ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ απυ θεμνέξ ηαζ ειθνάλεζξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

απμθοβή εκαπμεέζεςκ ζε ηακάθζα ηαζ αβςβμφξ. 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ηδξ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ αθμφ ηα θίπδ ηαζ ηα έθαζα εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ 

-μιάδαξ-ιζηνμμνβακζζιχκ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ ηαείγδζδ ηαζ ζηδ ζοιπφηκςζδ ηδξ ζθφμξ. 

εκχ πανάθθδθα δδιζμονβμφκ εζηίεξ ζοβηέκηνςζδξ εκηυιςκ ηαζ έηθοζδξ μζιχκ. 

Η ιμκάδα ελάιιςζδξ - θζπμζοθθμβήξ είκαζ αενζγυιεκμο ηφπμο. Οζ αζςνμφιεκεξ ηαζ δζαθοηέξ μνβακζηέξ 

μοζίεξ δζαπςνίγμκηαζ απυ ηζξ πμκδνυημηηεξ ακυνβακεξ φθεξ, οπμαμδεμφιεκεξ ηαζ απυ αενζζιυ. Ο 

δζαπςνζζιυξ ημοξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ιεβάθδ δζαθμνά ποηκυηδηάξ ημοξ (ποηκυηδηα άιιμο 2600 kg/m εκχ 

ποηκυηδηα μνβακζηχκ ζςιαηζδίςκ 1300 kg/m ), δ μπμία μδδβεί ζε δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ ηαηαηάεζζδξ. 

Ο αέναξ, πμο εζζάβεηαζ ζηδ δελαιεκή αιιμζοθθμβήξ ιέζς ηοθζκδνζηχκ δζαποηχκ πμκδνήξ θοζαθίδαξ, 

ημπμεεηδιέκςκ ηαηά ιήημξ ηδξ δελαιεκήξ, ημκηά ζημκ ποειέκα, πνμηαθεί ιζα εθζημεζδή νμή ηςκ θοιάηςκ 

βφνς απυ ημ κμδηυ δζαιήηδ άλμκα ημο αιιμζοθθέηηδ ηαζ ηαη’ αοηυ ημκ ηνυπμ επζηοβπάκεηαζ μοζζαζηζηυξ 

δζαπςνζζιυξ ηςκ μνβακζηχκ μοζζχκ απυ ηα ακυνβακα ζςιαηίδζα. Σμπμεεημφκηαζ ζοκμθζηά 12 ηοθζκδνζημί 

δζαποηέξ ημο 0,5 m, εθαζηζηήξ ιειανάκδξ EPDM, πμκδνήξ θοζαθίδαξ, ζε μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ δζαποηχκ. 

Η εθαζηζηή πμνχδδξ ιειανάκδ  δζαζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ πανμπέηεοζδ αένα ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ παφζδ 

νμήξ ημο αένα. 

Οζ δζαποηέξ πνμζανιυγμκηαζ ζοκμθζηά ζε ηνεζξ ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm), έηαζημξ δφμ εέζεςκ. 

ε ηάεε εέζδ ημο ζοθθέηηδ, πνμζανιυγμκηαζ δφμ ηοθζκδνζημί δζαποηέξ ιήημοξ 0,5 m. Γζα ηδκ πνμζανιμβή 

ηςκ δζαποηχκ ζε ηάεε μπή ημο ζοθθέηηδ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθδ κηίγα ζηδκ μπμία εκχκμκηαζ μζ δφμ 

δζαποηέξ. Έηαζημξ δζαποηήξ θένεζ δφμ ηάπεξ, ιζα ηοθθή (ελςηενζηή) ηαζ ιζα πνμζανιμβήξ ζημκ ημζθμδμηυ 

(εζςηενζηή). 

Οζ δζάποηεξ ιπμνμφκ κα ελένπμκηαζ απυ ηδκ δελαιεκή, εκχ αοηή ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία βζα ζοκηήνδζδ ή 

επζζηεοή. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ εφημθα ηαεχξ ηάεε ηθάδμξ πνμζαβςβήξ αένα πνζκ ηδκ είζμδυ ημο ζημ κενυ 

θένεζ δζηθείδα θναβήξ-ηαζ ζφκδεζιμ απμζφκδεζδξ βζα ηδκ εοπενή απμζφκδεζή ημο. Πζμ ακαθοηζηά, ημ 

δίηηομ αενζζιμφ απμηεθείηαζ απυ έκα ηεκηνζηυ αεναβςβυ δζαημιήξ DN80, ηνία ηαηαηυνοθα ζηεθέπδ Φ 

42,4. έηαζημ ιε μνεζπάθηζκδ δζηθείδα νφειζζδξ ηδξ πανμπήξ ημο αένα ηφπμο φαΐΐκαΐκμηαζ ζφκδεζιμ 
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εοπενμφξ απμζφκδεζδξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα ηαζ ακηίζημζπα ηνεζξ ακμλείδςημοξ ζοθθέηηεξ 

(ημζθμδμημί 80 * 80 mm) δζαποηχκ 2 - εέζεςκ. 

Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα, εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα ΑΙ8Ι304. εκχ μζ αεναβςβμί δζακμιήξ ημο αένα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πάθοαα ιε πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ ιε ηαηάθθδθδ επμλεζδζηήααθή. 

Γζα ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή αένα, εβηαείζηακηαζ δφμ θοζδηήνεξ, πθεονζημφ ηακαθζμφ, μ έκαξ ςξ εθεδνεία, 

έηαζημξ πανμπήξ 110 Nm /φηζηα 275 mbar. Οζ θοζδηήνεξ εα θεζημονβμφκ ιε ηοηθζηή εκαθθαβή βζα ηδκ 

μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ, εκχ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ εα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία αοηυιαηα μ εθεδνζηυξ. 

Οζ θοζδηήνεξ εα παναδμεμφκ πθήνεζξ ιε δθεηηνμηζκδηήνεξ, ζζβαζηήνα — θίθηνμ ακαννυθδζδξ, ζζβαζηήνα 

ηαηάεθζρδξ, ααθαίδα αζθάθεζαξ οπενπίεζδξ, ααθαίδα απμιυκςζδξ, ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ, ιακυιεηνμ 

πίεζδξ ελυδμο, ακηζηναδαζιζημφξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ακηζηναδαζιζηά ζηδνίβιαηα αάζδξ, ημο ηαηαζηεοαζηή 

ηςκ θοζδηήνςκ. 

Η άιιμξ υπςξ ακαθένεδηε, ηαεζγάκεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκεξ πμάκεξ ζοκμθζηά (4) 

ζημκ ποειέκα ηδξ δελαιεκήξ. Η απμιάηνοκζή ηδξ απυ ηζξ πμάκεξ ζοθθμβήξ πνμξ ημ πχνμ ζηνάββζζήξ ηδξ, 

βίκεηαζ ιε ηέζζενζξ (4) αενακηθίεξ ακαννυθδζδξ άιιμο, ιία ζε ηάεε ηχκμ ζοθθμβήξ άιιμο. 

Οζ αενακηθίεξ ακαννυθδζδξ άιιμο έηαζηδ δζαημιήξ DN50, ιε δοκαιζηυηδηα 0-5 m /φζε ιακμιεηνζηυ 1 

Μ.Τ.., είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ AISI304, ηαζ ηαηαθήβμοκ ζε έκα ημζκυ ακμλείδςημ ζπιιέθηε 

δζαιέηνμο DN100. Οζ αενακηθίεξ ακαννυθδζδξ άιιμο ακηθμφκ ηδκ άιιμ απεοεείαξ πνμξ ηδ δζάηαλδ 

ζηνάββζζδξ (δζάηαλδ έηπθοζδξ άιιμο).Κάεε αενακηθία είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε δθεηηνμαάκα 

ηνμθμδυηδζδξ ημο αένα δζαημιήξ DN15 (απυ ημοξ θοζδηήνεξ ηδξ ελάιιςζδξ) ηαζ ζφζηδια by-pass^ 

δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ-πςνίξ-

δζαημπή θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο ζχιαημξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ είκαζ 

μνείπαθημξ, εκχ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ εζςηενζηχκ ηιδιάηςκ αοηήξ εα είκαζ ακμλείδςημξ πάθοααξ. 

Γζα ημκ δζαπςνζζιυ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ άιιμο, πνδζζιμπμζείηαζ ημπθίαξ δζαημιήξ DN100 ιε οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ ηεθφθμοξ - ηαθφιιαημξ αθθά ηαζ ζπείναξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα AISI304. Δζςηενζηά ημο 

ηεθφθμοξ οπάνπεζ ηαηάθθδθδ επέκδοζδ απυ ΡΔ. Καηά ηδ ιεηαθμνά, βίκεηαζ πθφζδ ηδξ άιιμο ιε κενυ ημο 

δζηηφμο φδνεοζδξ, ιε δθεηηνμαάκα κενμφ πθφζδξ Vi”, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ πνυαθδια μζιχκ (ηαηά ιήημξ 

ρεηαζιυξ). Η αθοδαηςιέκδ άιιμξ απμννίπηεηαζ ζε ηάδμ απμημιζδήξ, πςνδηζηυηδηαξ 1100It, υιμζμ ιε ημοξ 

οπυθμζπμοξ. Ο δθεηηνμιεζςηήναξ ημο ημπθία πθφζδξ ηαζ αθοδάηςζδξ ηδξ άιιμο έπεζ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ 

0,37 KW. 
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Έκα δζάθναβια απυ ιπεηυκ ηαηά ιήημξ ηδξ δελαιεκήξ ελάιιςζδξ-θζπμζοθθμβήξ δζαπςνίγεζ ημκ 

θζπμζοθθέηηδ, πμο ανίζηεηαζ ζε οπμανφπζα επζημζκςκία ιε ημ ηονίςξ ηιήια ημο αιιμζοθθέηηδ. Μέζς ημο 

δζαθνάβιαημξ αοημφ επζηοβπάκεηαζ δνειία ζημ θζπμζοθθέηηδ ιε απμηέθεζια ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο θίπμοξ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο. Σα θίπδ μδδβμφκηαζ ζημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ θζπχκ, ιε ηδ αμήεεζα δφμ ακμλείδςηςκ 

Skimmerαπαβςβήξ θζπχκ. Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ θζπχκ απυ ηα ζηναββίδζα επζηοβπάκεηαζ ιε ηαηάθθδθμ 

ζφζηδια, πμο εα εβηαηαζηαεεί εκηυξ ημο θνεαηίμο. Σα ζηναββίδζα εα μδδβμφκηαζ ιε αβςβυ ζηδκ είζμδμ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ, εκχ ηα θίπδ εα απμιαηνφκμκηαζ πενζμδζηά ιε αοηζμθυνμ. 

Σα πνμεπελενβαζιέκα θφιαηα απυ ηδ δελαιεκή ελάιιςζδξ - θζπμζοθθμβήξ εα οπενπεζθίγμοκ ιέζς 

μνεμβςκζημφ οπενπεζθζζηή θεπηήξ ζηέρδξ ζε ηαηάκηδ θνεάηζμ. Γζα ηδκ απμιυκςζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

ααειίδαξ ζηδκ είζμδμ ημο θνεαηίμο θυνηζζδξ αοηήξ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθμ ακμλείδςημ εονυθναβια 

οπενπεζθζζηήξ ιε δζαζηάζεζξ εονίδαξ 1000 * 600 mm. 

Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πανάηαιρδξ ηδξ ιμκάδαξ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ, ιε ηδ πνήζδ πεζνμηίκδημο 

ακμλείδςημο εονμθνάβιαημξ δζαζηάζεςκ εονίδαξ 500 * 800 mm, χζηε ηα πνμεπελενβαζιέκα θφιαηα κα 

μδδβμφκηαζ-ζημκ παναηαιπηήνζμ αβςβυ πμο ηαηαθήβεζ. ζημ_ θνεάηζμ ελυδμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηεξληθώλ ξαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εδνπιηζανύ θαη ηωλ Η/Μ  

εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνποκεξαλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο 

ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξγηηεθηνληθά 

ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

■ Αεξηδόκελνοακκνζπιιέθηε - ιηπνζπιιέθηε  

Τκήκα εμάκκωζεο 
 

Μήημξ 5,00 m 

Πθάημξ 0,90 m 

Βάεμξ οβνχκ (πθεονζηυ) 1,90 m 

Μέβζζημ Βάεμξ δελαιεκήξ (ιε πμάκεξ άιιμο) 2,90 m 

Τκήκα ιηπνζπιινγήο 

Μήημξ 5,00 m 

Πθάημξ 0,60 m 

 

■ Φξεάηην ζπγθέληξσζεο ιηπώλ 
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Μήημξ 1,65 m 

Πθάημξ : 0,80 m 

Οθζηυ αάεμξ : 2,90 m 

 
 

 ΑΠΟΜΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΔΡΓΧΝ ΔΗΟΓΟΤ - 

ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΥΤΝΖ/Α ΦΤΑΑΣΧΖ 

Απυ. ηδκ θφζδ ημοξ, ηα θφιαηα ακαδφμοκ μζιέξ, μζ-μπμίεξ, ακάθμβα ιε ημ πνυκμ παναιμκήξ ζημ 

απμπεηεοηζηυ δίηηομ, ηδκ εενιμηναζία ημοξ, ηδκ ζπεηζηή οβναζία ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ηθπ., πμζηίθμοκ 

ζε έκηαζδ. Πναηηζηά έπεζ ιεηνδεεί ζοβηέκηνςζδ Η28ζημκ αένα ιζηνυηενδ απυ 3 mg/1. Γζα κα είκαζ δοκαηή 

δ ενβαζία εκηυξ ηςκ ηθεζζηχκ πχνςκ ημο εκ θυβς ηηζνίμο ηαζ ηονίςξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ 

πχνμο απυ ηζξ εηθουιεκεξ μζιέξ, μ αέναξ ημο ηηζνίμο μδδβείηαζ ζηδ ιμκάδα απυζιδζδξ. 

Σμ ζοβηνυηδια ελαενζζιμφ ηαζ απυζιδζδξ απμηεθείηαζ απυ : 

ηδκ δζάηαλδ απυζιδζδξ (θίθηνμ) 

ημκ θοβμηεκηνζηυ ακειζζηήνα ακαννυθδζδξ 

□ ημοξ αεναβςβμφξ απαβςβήξ ημο αένα 

Οζ αεναβςβμί εα είκαζ ηαηαθθήθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ μ ακειζζηήναξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ 

ηαηάθθδθμ οθζηυ, βζα κα απμθεφβεηαζ δ δζάανςζδ απυ ηα μλείδζα πμο πενζέπεζ μ αέναξ. οβηεηνζιέκα ημ 

δίηηομ ηςκ αεναβςβχκ βζα ηδ ζοθθμβή ημο πνμξ απυζιδζδ αένα ηαζ ηδκ ηνμθμδμζία ημο ζημ ζφζηδια 

απυζιδζδξ ζοκίζηαηαζ απυ αβςβμφξ απυ ΡκΟεκηυξ ημο εδάθμοξ ηαζ εκηυξ ημο ηηζνίμο, εκχ βζα ηα ηιήιαηα 

εηηυξ ημο εδάθμοξ ηαζ εηηυξ ημο ηηζνίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ αβςβμί απυ ακμλείδςημ πάθοαα AISI304. 

Ο απμζιδηήξ αενίςκ νφπςκ απμηεθείηαζ απυ ηζαχηζμ - θζθηνμεήηδ ελ’ μθμηθήνμο απυ αθμοιίκζμ. 

οβηεηνζιέκα απμηεθείηαζ απυ ζηεθεηυ απυ εκζζποιέκα πνμθίθ αθμοιζκίμο ιε πθασκά ημζπχιαηα 

αθμοιζκίμο ηαζ μδδβμφξ απυ πνμθίθ αθμοιζκίμο βζα ηδκ ζηήνζλδ ηαζ ζηεβακμπμίδζδ ηςκ θίθηνςκ. Σμ 

ηζαχηζμ έπεζ θθάκηγεξ εζζυδμο-ελυδμο βζα ηδκ ζφκδεζή ημο ιε ημκ αεναβςβυ ηαζ πθασκέξ ζηεβακέξ πυνηεξ 

ιε εθαζηζηά πανειαφζιαηα βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θίθηνςκ. 

Ο αέναξ πμο ακαννμθάηαζ εα μδδβείηαζ πνμξ ημ θίθηνμ απυζιδζδξ υπμο πνμζνμθχκηαζ ηαζ ηαηαηναηχκηαζ 

μζ μζιέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ αέναξ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα απαθθαβιέκμξ απ’ αοηέξ. 

Η δοκαιζηυηδηα ημο θίθηνμο ηαζ ημο ακειζζηήνα έπμοκ επζθεβεί έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ακακέςζδ ημο 

αένα ηαηά 8 θμνέξ ηδκ χνα, πμο εεςνείηαζ αζθαθήξ νοειυξ απαβςβήξ αένα, πνμηεζιέκμο-κα ιδκ οπάνπεζ 

δζάποζδ μζιχκ πνμξ, ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ επζπθέμκ κα ελαζθαθίγμκηαζ ηαθέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ημο 

πνμζςπζημφ. 
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Σμπμεεηείηαζ έκαξ απμζιδηήξ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ αένα ιέπνζ 10000 m /φηαζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ ζε 

H2S(3 ppm), (μζ οπυθμζπεξ εκχζεζξ πμο πνμζδίδμοκ μζιέξ δεκ λεπενκμφκ ημ 10%). 

Ο ακειζζηήναξ απυζιδζδξ ηςκ παναπάκς πχνςκ είκαζ θοβμηεκηνζηυξ, δζπθήξ ακαννυθδζδξ ιε 

damperνφειζζδξ ηδξ νμήξ αένα, πανμπήξ 10.000 m /^ζε 1.100 Paηαζ ιε πνμζηαζία IP55, classF. 

Ο απμζιδηήξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ζηάδζα θζθηνανίζιαημξ: 

Πξώην ζηάδην : Πνυθζθηνα αθμοιζκίμο πθεκυιεκμο ηφπμο. 

Λεύηεξν ζηάδην : Γζάηνδηα πθαζηζηά ηάκζζηνα, πμο πενζέπμοκ πδιζηυ οθζηυ, βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ ηονίςξ 

ημο H2S. 

Τξίην ζηάδην : Γζάηνδηα πθαζηζηά ηάκζζηνα πμο πενζέπμοκ πδιζηυ οθζηυ, βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ 

ημο H2Snai ηςκ οπμθμίπςκ αενίςκ νφπςκ υπςξ ιενηαπηάκεξ, αιιςκία, μνβακζηά μλέα, αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ 

ηθπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΑ 

ημ αζμθμβζηυ ακηζδναζηήνα δδιζμονβμφκηαζ μζ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ — απμιάηνοκζδ ηςκ 

εκχζεςκ ημο άκεναηα, ημο αγχημο ηαζ ημο θςζθυνμο, χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ μ πνμδζαβναθέξ ηδξ εηνμήξ 

ηςκ οβνχκ ηαζ ηδξ παναβυιεκδξ θάζπδξ. 

Σμ αζμθμβζηυ ακηζδναζηήνα απανηίγμοκ μζ παναηάης ιμκάδεξ: 

Γελαιεκή ακαενυαζαξ επαθήξ (απμθςζθυνςζδξ) (αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο). 

Γελαιεκή ακμλζηήξ γχκδξ (απμκζηνμπμίδζδξ). 

" Γελαιεκέξ αενζζιμφ (κζηνμπμίδζδξ). 

Με ηδκ πνμηεζκυιεκδ ιέεμδμ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ ηςκ θοιάηςκ επζηοβπάκεηαζ εηηυξ απυ ηδκ ιείςζδ 

ημο μνβακζημφ θμνηίμο (ιείςζδ ημο BODs) ηαζ ζοκδοαζιέκδ απμιάηνοκζδ ημο αγχημο ηαζ ημο θςζθυνμο. 

Δθανιυγεηαζ δ κέζνδνο Α /0 (Anaecrobic- Anoxic-Oxidized), δ μπμία ζοκδοάγεζ ακαενυαζα, ακμλζηή 

ηαζ αενυαζα γχκδ ζε ζεζνά. 

Γζα ηδκ αζμθμβζηή απμιάηνοκζδ ημο θςζθυνμο επζθέβεηαζ ημ ζφζηδια ηδξ εκ ζεζνά ακαενυαζαξ / ακμλζηήξ / 

αενυαζαξ επελενβαζίαξ, πμο εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ααηηδνζδίςκ ηα μπμία έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα απμεήηεοζδξ 

εθεφεενμο θςζθυνμο ζηα ηφηηανά ημοξ. 





 

Σελίδα 78 

Ο ακμλζηυξ ακηζδναζηήναξ ημπμεεηείηαζ ακάκηδ ημο αενυαζμο αζμθμβζημφ ακηζδναζηήνα ιε ζηυπμ ηδκ 

αλζμπμίδζδ ημο μνβακζημφ άκεναηα ηςκ ακεπελένβαζηςκ θοιάηςκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δεκ οπάνπεζ 

ηαηανπήκ έθθεζρδ μνβακζημφ άκεναηα βζα ηδκ απμκζηνμπμίδζδ, είκαζ υιςξ εθθζπήξ δ πανμοζία ημο 

μλεζδςηζημφ ιέζμο, δδθ. ηςκ κζηνζηχκ. 

Γζα ηοπζημφξ νοειμφξ ακαηοηθμθμνίαξ ζθφμξ (50-150%) απυ ηδκ ηεθζηή ηαείγδζδ δεκ είκαζ αλζυθμβδ ιέζς 

απμκζηνμπμίδζδξ δ απμιάηνοκζδ ημο αγχημο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ θεζημονβζηά μζημκμιζηυηενδ ηαζ 

εθεβπυιεκδ πνμζεήηδ κζηνζηχκ ελαζθαθίγεηαζ ιε ζοιπθδνςιαηζηή άιεζδ ακαηοηθμθμνία ακάιζηημο οβνμφ 

(Mixedliquor) απυ ημκ αενυαζμ πνμξ ημκ ακμλζηυ ακηζδναζηήνα (εζςηενζηή ακαηοηθμθμνία). 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ αζμθμβζηή ααειίδα ηαηαζηεοάγεηαζ βζα ηδ Α Φάζε, ηυζμ υζμκ αθμνά ζηα ένβα Π/Μ 

υζμ ηαζ ζηα ένβα ΗΛΜ & Δ.Δ. Καηαζηεοάγμκηαζ ιζα δελαιεκή απμθςζθυνςζδξ, ιζα 

δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ ηαζ. δφμ _____ δελαιεκέξ_αενζζιμφ, βζα ηδκ Αθάζδ θεζημονβίαξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. Έπεζ βίκεζ πνυαθερδ πχνμο βζα ηδκ ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζηδ Β Φάζδ. 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΠΟΦΧΦΟΡΧΖ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Ο θχζθμνμξ ειθακίγεηαζ ζηα θφιαηα ιε ηδκ ιμνθή ηονίςξ μνεμθςζθμνζηχκ (ΡΟΓ ), πμθοθςζθμνζηχκ 

(Ρ2Ο7) ηαζ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ βζα ηδκ ζφκεεζδ ηςκ ηοηηανζημφ ζζημφ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ. 

Η αζμθμβζηή απμιάηνοκζδ ημο θςζθυνμο βίκεηαζ απυ εζδζηά ααηηήνζα (Acinetobacter) ηα μπμία υηακ 

ανεεμφκ ζε ζοκεήηεξ 8^88(έθθεζρδ μλοβυκμο), απμεδηεφμοκ ζηα ηφηηανά ημοξ πενζζζυηενδ πμζυηδηα 

θςζθυνμο απυ αοηή πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ιεηααμθζζιμφ ημοξ. 

Οη ζπλζήθεο απηέο ηνπ εΐλβεεδεκηνπξγνύληαη κε ηελ πξνζζήθε αλαεξόβηαο δεμακελήο πξηλ ηελ αλνμηθή 

θαη αεξόβηα. 

Να ζδιεζςεεί υηζ μ απμιαηνοκυιεκμξ θχζθμνμξ ανίζηεηαζ ζηδκ πενίζζεζα θάζπδ ηαζ αημθμοεεί ηδκ 

επελενβαζία ηδξ. Γζα ηδκ απμθοβή ηδξ οδνυθοζδξ ηςκ πμθοθςζθμνζηχκ ηαζ δζμπέηεοζή ημοξ ζηα 

ζηναββίδζα εθανιυγμκηαζ ζοζηήιαηα ιδπακζηήξ πάποκζδξ-αθοδάηςζδξ ιζηνμφ πνυκμο παναιμκήξ. 
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Β. Καηαζθεπαδόκελε κνλάδα 

Σα θφιαηα απυ ημ θνεάηζμ ελυδμο ηςκ ένβςκ πνμεπελενβαζίαξ ηαηαθήβμοκ ζηδ δελαιεκή αζμθμβζηήξ 

απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο. Η ιμκάδα αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο απμηεθείηαζ απυ ιζα δελαιεκή 

μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. 

ημκ αανοηζηυ αβςβυ ηνμθμδμζίαξ ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ, ημπμεεηείηαζ έκαξ ιεηνδηήξ πανμπήξ. Σμ 

δθεηηνμιαβκδηζηυ πανμπυιεηνμ απμηεθείηαζ απυ ημ ζημζπείμ ιέηνδζδξ ηαζ ημκ ιεηαηνμπέα ημο ζήιαημξ-

Ο-ζςθήκαξ νμήξ μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο DN150 είκαζ απυ ακεναημφπμ πάθοαα, πμο ελςηενζηά θένεζ 

επελενβαζία ηεθεζχιαημξ ααθήξ απυ επμλεζδζηέξ νδηίκεξ, εκχ εζςηενζηά θένεζ επέκδοζδ απυ PTFE. 

Δπίζδξ θένεζ αθθανζειδηζηή μευκδ οβνχκ ηνοζηάθθςκ ηαζ πθήηηνα πεζνζζιμφ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ 

ζηζβιζαίαξ πανμπήξ, ηδξ αενμζζηζηήξ πανμπήξ ηαζ ηςκ ζθαθιάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ έλμδμ 0/4 ...20 mA. 

Η δελαιεκή απμθςζθυνςζδξ είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε έκακ ακαδεοηήνα, ιε οθζηυ ηαηαζηεοήξ πνμπέθαξ ηαζ 

άλμκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα, βζα ηδκ ηαθή ακάιζλδ ηςκ πενζεπμιέκςκ θοιάηςκ ηαζ ηδκ ζηακμπμζδηζηή 

επαθή αζμιάγαξ ηαζ θοιάηςκ. Ο ακαδεοηήναξ είκαζ ελαπμθζηυξ ιε ζηνμθέξ θεζημονβίαξ < 1000 rpm. 

ε πενίπηςζδ ζοκηήνδζδξ ή αθάαδξ ημο ακαδεοηήνα ηαηάθθδθμξ ακορςηζηυξ ιδπακζζιυξ, ακορςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ 250 Kg, απυ ακμλείδςημ πάθοαα, επζηνέπεζ ηδκ ακφρςζδ ηαζ ηδκ ηαεέθηοζδ ημο mixerαηυια 

ηαζ υηακ δ δελαιεκή είκαζ πθήνδξ. 

ημ ηαηάκηδ άηνμ ηδξ δελαιεκήξ αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο ημπμεεηείηαζ έκαξ μνεμβςκζηυξ 

οπενπεζθζζηήξ ελυδμο απυ AISI304, απυ ημκ μπμίμ οπενπεζθίγμοκ ηα οβνά ζηδκ δελαιεκή 

απμκζηνμπμίδζδξ. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ θεξαλνινγηθή θεηέηε, ζηα επηθέξνπο θεξαλνινγηθά ζξέδηα θαη ζηηο πξνθεηξήζεηο ηωλ 

Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηθέξνπο αξρηηεθηνληθά 

ζξέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνθεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Γ. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

■ Μηα δεμακελή απνθσζθόξσζεο: 

Μήημξ ζοκμθζηυ : 4,50 m 

Πθάημξ ζοκμθζηυ : 2,90 m 

Ωθέθζιμ αάεμξ : 4,50 m 

Ωθέθζιμξ υβημξ δελαιεκήξ : 58,73 m
3 
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ΜΟΝΑΓΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - ΑΠΟΝΗΣΡΟΠΟΗΖΖ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Α1. Νιηροποίηζη 

Νηηξνπνίεζε είκαζ δ ιεηαηνμπή ιε αζμθμβζηή μλείδςζδ μνβακζημφ ηαζ αιιςκζαημφ αγχημο πμο 

οπάνπμοκ ζηα θφιαηα, ζε κζηνχδδ, ΝΟκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ κζηνςδχκ ζε κζηνζηά Ν03\ 

Σμ άγςημ ζηα θφιαηα ανίζηεηαζ οπυ δφμ ιμνθέξ, μνβακζηή ηαζ ακυνβακδ ιε ηδκ παναηάης πενίπμο 

ακαθμβία: 

Ν - μνβακζηυ ν 25%  --------------------- μνβακζηή μοζία αζμαπμζημδμιήζζιδ (12%) 

ιδ αζμαπμζημδμιήζζιδ (13%) 

Ν - ακυνβακμ = 75% ---------------------  αιιςκζαηυ άγςημ (ΝΗ4 - Ν) 

Η πνμέθεοζή ημο είκαζ: 

 Ν - μνβακζηυ ηονίςξ απυ μοζίεξ γςζηήξ ή θοηζηήξ πνμέθεοζδξ υπςξ αιζκμλέα, πνςηεΐκεξ, μονία. 

 Ν - ακυνβακμ απυ ηδκ απμζφκεεζδ ηδξ μονίαξ ηαζ ηδκ ακαενμαζηή απμζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ. 

Καζ μζ δφμ ιμνθέξ αοηέξ ημο αγχημο ζε οδάηζκμ πενζαάθθμκ ιεηαηνέπμκηαζ ζε αιιςκζαηυ άγςημ. Η 

Νζηνμπμίδζδ ημο αιιςκζαημφ αγχημο ζε κζηνχδδ (NCV) ηαζ κζηνζηά (NCV), βίκεηαζ απυ απηνηξνθηθά 

βαθηήξηα, δδθαδή ααηηήνζα πμο παίνκμοκ ηδκ ακαβηαία εκένβεζα απυ ηδκ μλείδςζδ ηδξ αιιςκίαξ (ΝΗ3) ηαζ 

έπμοκ ζακ πδβή άκεναηα ημκ ακυνβακμ άκεναηα (CO2) ηαζ υπζ ημκ άκεναηα ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ. 

Μένμξ ημο αγχημο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδκ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ηςκ Nitrosomonasηαζ Nitrobacter. 

Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεξγαζία ηεο Νηηξνπνίεζεο - Απνληηξνπνίεζεο είλαη: ε 

ζεξκνθξαζία ην pH 

δ δθζηία θάζπδξ ημ μνβακζηυ θμνηίμ 

Η ακαθμβία ιεηαλφ ημο εζζενπυιεκμο μνβακζημφ θμνηίμο ηαζ ημο αγχημο είκαζ ααζζηυξ πανάβςκ ηαζ πνέπεζ 

κα δζαηδνείηαζ ημ δοκαηυκ ζηαεενή δ ζπέζδ BOD5/ ΣΚΝ - 100/5. 

Η αεξόβηα επεμεξγαζία πμο βίκεηαζ πανμοζία ζημζπεζαημφ μλοβυκμο, είκαζ ιζα ιέεμδμξ αζμθμβζηήξ 

επελενβαζίαξ ηαηά ηδκ μπμία δ ζηαεενμπμίδζδ βίκεηαζ απυ αενυαζμοξ ηαζ επαιθμηενίγμκηεξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Σα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ δζάζπαζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ μνβακζηχκ μοζζχκ είκαζ 

CO2, Η20, Ν03, μνζζιέκα ιδ δζαζπάζζια μνβακζηά οθζηά ηαζ ημ οπμθεζιιαηζηυ ηοηηανζηυ (μνβακζηυ) οθζηυ. 
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A2, Απνληηξνπνίεζε 

Απνληηξνπνίεζε είκαζ δ ιεηαηνμπή ημο κζηνζημφ αγχημο (Ν03-Ν) απυ εηενμηνμθζηά ααηηήνζα(ΜΐαΌεμμμο5. 

Βαμΐ11ο8ηηθ.) ζε αένζμ άγςημ (Ν2), ημ μπμίμ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα. 

Οζ ιζηνμμνβακζζιμί αοημί ζε ακμλζηέξ ζοκεήηεξ (δδθ. έθθεζρδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο ΌΟηαζ πανμοζία 

κζηνζηχκ Ν03-Ν), πνδζζιμπμζμφκ ημ μλοβυκμ ηςκ κζηνζηχκ ςξ πδβή εκένβεζαξ ηαζ πανάβμοκ άγςημ (Ν2), ακηί 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (C02) ηαζ κενυ (Η20). 

Δπζπθέμκ βζα ηδκ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ είλαη αλαγθαία ε παξνπζία νξγαληθήο νπζίαο. Δηηυξ απυ ηδκ πνήζδ 

ηςκ κζηνζηχκ ακηί ημο εθεφεενμο αγχημο δ ακηίδναζδ ηδξ απμκζηνμπμίδζδξ είκαζ ίδζα ιε ηδκ μλείδςζδ ημο 

μνβακζημφ θμνηίμο (άκεναηα). 

Να ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδκ αζμθμβζηή επελενβαζία ιένμξ ημο εζζενπυιεκμο αγχημο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ζημ αενυαζμ αζμθμβζηυ ζηάδζμ. Η πμζυηδηα αοηή είκαζ πενίπμο 3 -5% ημο 

απμιαηνοκυιεκμο BOD5. 

Η απμκζηνμπμίδζδ βίκεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ακμλζηήξ γχκδξ δδθαδή ιζαξ δελαιεκήξ υπμο έπμοιε ιυκμ 

ακάιζλδ πςνίξ αενζζιυ. Η δδιζμονβία ακμλζηήξ γχκδξ επζηνέπεζ ηδκ εθεβπυιεκδ απμκζηνμπμίδζδ δ-μπμία-

έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηα ελήξ: 

- ηδ ιείςζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζε μλοβυκμ 

* ηδκ αθαίνεζδ αγχημο ηαζ ηδκ επίηεολδ εηνμήξ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε άγςημ ζηδκ απμθοβή 

πνμαθδιάηςκ επίπθεοζδξ θάζπδξ ζηδκ ηαείγδζδ 

Β. Καηαζθεπαδόκελε κνλάδα 

Οζ δελαιεκέξ κζηνμπμίδζδξ ηαζ απμκζηνμπμίδζδ ξ είκαζ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. Καηαζηεοάγμκηαζ ζοκμθζηά 

ιζα δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ ηαζ δφμ δελαιεκέξ αενζζιμφ. Δζςηενζηά, ζε υθεξ ηζξ δελαιεκέξ ημο 

αζμθμβζημφ ζηαδίμο, ηαζ ζηα ζδιεία έκςζδξ ηςκ ποειέκςκ ιε ηα πθεονζηά ημζπία δεκ οπάνπμοκ μνεέξ 

βςκίεξ αθθά μζ εκχζεζξ εα βίκμκηαζ οπυ βςκία 135°. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ αζμθμβζηή ααειίδα ηαηαζηεοάγεηαζ βζα ηδ Α Φάζε, ηυζμ υζμκ αθμνά ζηα ένβα Π/Μ 

υζμ ηαζ ζηα ένβα ΗΛΜ & Δ.Δ. Έπεζ βίκεζ πνυαθερδ βζα ηδκ ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 
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Β1. Γεμακελή απνληηξνπνίεζεο 

Καηά ημ ζπεδίαζιά ηδξ εβηαηάζηαζδξ επζθέβδηε δ ηαηαζηεοή λεπςνζζηήξ δελαιεκήξ απμκζηνμπμίδζδξ, 

δεδμιέκμο υηζ επζηοβπάκεηαζ ιεβαθφηενμξ ααειυξ απμκζηνμπμίδζδξ απ’ υηζ ακ ηαηαζηεοαγυηακ ιία ημζκή 

δελαιεκή. 

ηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθμξ ακαδεοηήναξ, βζα ηδκ ζοκεπή ακάδεοζδ ηςκ 

θοιάηςκ, ελαπμθζηυξ ανβυζηνμθμξ ιε ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ < 1000 rpm. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηδξ 

πνμπέθαξ ηαζ ημο άλμκα ημο ακαδεοηήνα είκαζ ακμλείδςημξ πάθοααξ. Ο ακαδεοηήναξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ 

δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηαζ ηδκ ακάιζλδ ηδξ αζμιάγαξ ιέζα ζηδκ δελαιεκή. Η νμή 

πμο δδιζμονβείηαζ, ειπμδίγεζ ηζξ ηαηαηαείζεζξ ηαζ δζαηδνεί ηα ααηηήνζα ηδξ απμκζηνμπμίδζδξ ζε ηίκδζδ. 

ηδ δελαιεκή αοηή δεκ πνέπεζ κα αολδεεί ημ εζζενπυιεκμ μλοβυκμ, βζ’ αοηυ δ εβηαηάζηαζή ημοξ βίκεηαζ 

ανηεηά ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ, χζηε κα απμθεοπεμφκ μ ηοιαηζζιυξ ηαζ μζ ζηνυαζθμζ πμο 

ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ είζμδμ ημο αένα ζημ κενυ. 

Γζα ηδκ εοπενή ζοκηήνδζδ ή επζζηεοή ημο ακαδεοηήνα, πνμζθένεηαζ ηαηάθθδθμξ ακορςηζηυξ ιδπακζζιυξ, 

ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 Κ^απζηνέπεζ ηδκ ακφρςζδ ηαζ ηδκ ηαεέθηοζδ ημο ακαδεοηήνα αηυια ηαζ υηακ 

δ δελαιεκή είκαζ πθήνδξ. 

Β2. Γεμακελέο αεξηζκνύ 

Σα θφιαηα απυ ηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ μδδβμφκηαζ ζηζξ δελαιεκέξ αενζζιμφ ιέζς δφμ (2) 

πεζνμηίκδηςκ ακμλείδςηςκ εονμθναβιάηςκ (ιε πεζνμζηνυθαθμ), δζαζηάζεςκ εονίδαξ 800 * 700 mmTO 

ηαεέκα, βζα ημκ ιενζζιυ ηδξ πανμπήξ ηαζ/ή ηδκ απμιυκςζδ ιζαξ εη ηςκ δφμ δελαιεκχκ. 

Η απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο βζα απμιάηνοκζδ ημο ακεναημφπμο νφπμο ηαζ βζα πθήνδ κζηνμπμίδζδ 

(πεζιχκα - ηαθμηαίνζ), πανέπεηαζ απυ δζάποηεξ ηοθζκδνζημφξ θεπηήξ θοζαθίδαξ, απυ εθαζηζηυ οθζηυ 

(εθαζηζηή ιειανάκδ EPDM), ημ μπμίμ ηαηά ηδκ πανμπέηεοζδ ημο αένα δζαζηέθθεηαζ ηαζ ηαηά ηδκ παφζδ 

ζοζηέθθεηαζ, χζηε κα ιδκ έπμοιε πνμαθήιαηα έιθναλδξ ηςκ μπχκ ημο δζαποηήνα απυ αζςνμφιεκα ζηενεά 

ηαηά ηδκ πενίμδμ επζζηεοήξ ηαζ εθέβπμο ημο ζοζηήιαημξ. 

Ο αέναξ εα πανέπεηαζ απυ θοζδηήνεξ αενζζιμφ, ιέζς δζηηφμο αεναβςβχκ, απμηεθμφιεκμ απυ ημ ζοθθέηηδ 

ηςκ θοζδηήνςκ δζαημιήξ DN150 ηαζ ημκ ηφνζμ αεναβςβυ ηςκ δφμ δελαιεκχκ αενζζιμφ δζαημιήξ επίζδξ 

DN150. Ο ζοθθέηηδξ θοζδηήνςκ ηαζ μ ηφνζμξ αεναβςβυξ εα είκαζ παθοαδμζςθήκεξ ααιιέκμζ ιε 

επμλεζδζηή ααθή. 
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Γζα ημ δζαιμζναζιυ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμπήξ ημο αένα ζηζξ δφμ δελαιεκέξ ημπμεεημφκηαζ δφμ δεοηενεφμκηεξ 

αεναβςβμί δζαημιήξ DN125, επίζδξ απυ παθοαδμζςθήκα ααιιέκμ ιε επμλεζδζηή ααθή, μζ μπμίμζ θένμοκ 

ηαηάθθδθδ ποημζζδδνή δζηθείδα πεηαθμφδαξ βζα ηδκ νφειζζδ ηδξ πανμπήξ ημο αένα ή ηδκ απμιυκςζδ ιζαξ 

εη ηςκ δφμ βναιιχκ. 

Έηαζηδ δελαιεκή αενζζιμφ θένεζ έκηεηα ηαηαηυνοθα ζηεθέπδ ηνμθμδμζίαξ αένα απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα, δζαημιήξ DN50, ιε μνεζπάθηζκδ δζηθείδα απμιυκςζδξ ηφπμο φαΐΐκαΐκμηαζ ζφκδεζιμ εοπενμφξ 

απμζφκδεζδξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα, χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ακέθηοζδ ηάεε ζηεθέπμοξ. Έηζζ 

ηαείζηαηαζ δοκαηή δ αθαίνεζδ ηιήιαημξ ηςκ δζαποηχκ απυ ηδκ δελαιεκή, εκχ αοηή ανίζηεηαζ ζε 

θεζημονβία, βζα ζοκηήνδζδ ή επζζηεοή. 

Σμπμεεημφκηαζ ζοκμθζηά 176 ηοθζκδνζημί δζάποηεξ ημο 0,5 m, εθαζηζηήξ ιειανάκδξ EPDM, θεπηήξ 

θοζαθίδαξ, ζε μιάδεξ ηςκ μηηχ δζαποηχκ. Η εθαζηζηή πμνχδδξ ιειανάκδ δζαζηέθθεηαζ ηάης απυ ηδκ 

πανμπέηεοζδ αένα ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ παφζδ νμήξ πμο αένα. 

Οζ δζαποηέξ ηάεε δελαιεκήξ αενζζιμφ πνμζανιυγμκηαζ ζοκμθζηά ζε έκηεηα ακμλείδςημοξ ζοθθέηηεξ 

(ημζθμδμημί 80 * 80 mm), έηαζημξ ηεζζάνςκ εέζεςκ. ε ηάεε εέζδ ημο ζοθθέηηδ, πνμζανιυγμκηαζ δφμ 

ηοθζκδνζημί δζαποηέξ ιήημοξ 0,5 m. Γζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ δζαποηχκ ζε ηάεε μπή ημο ζοθθέηηδ 

ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθδ κηίγα ζηδκ μπμία εκχκμκηαζ μζ δφμ δζαποηέξ. Έηαζημξ δζαποηήξ θένεζ δφμ ηάπεξ, 

ιζα ηοθθή (ελςηενζηή) ηαζ ιζα πνμζανιμβήξ ζημκ ημζθμδμηυ (εζςηενζηή). 

Όθεξ μζ ζςθδκχζεζ, πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα. εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακμλείδςημ 

ΥάθοααΑ!5Ι304. εκχ μζ αεναβςβμί δζακμιήξ ημο αένα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πάθοαα ιε πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ ιε ηαηάθθδθδ επμλεζδζηή ααθή. 

Γζα ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή αένα, εβηαείζηακηαζ δφμ θοζδηήνεξ, μ έκαξ ςξ εθεδνεία, έηαζημξ πανμπήξ 

740 Nm /φηζηα 550 mbar. Οζ εκ θυβς θοζδηήνεξ εα ελοπδνεημφκ επίζδξ ηζξ απαζηήζεζξ ζε αένα ηςκ 

αενακηθζχκ ακαηοηθμθμνίαξ ακάιζηημο οβνμφ, ηςκ αενακηθζχκ ακαηοηθμθμνίαξ ζθφμξ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

αενακηθζχκ απαβςβήξ ζθφμξ. 

Οζ θοζδηήνεξ εα θεζημονβμφκ ιε ηοηθζηή εκαθθαβή βζα ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ, εκχ ζε πενίπηςζδ 

αθάαδξ εα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία αοηυιαηα μ εθεδνζηυξ. 

Οζ θοζδηήνεξ εα παναδμεμφκ πθήνεζξ ιε δθεηηνμηζκδηήνεξ, ηνμπαθίεξ ηαζ ηναπεγμεζδείξ ζιάκηεξ 

ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ, ζζβαζηήνα - θίθηνμ ακαννυθδζδξ, ζζβαζηήνα ηαηάεθζρδξ, ααθαίδα άθμνηδξ εηηίκδζδξ, 

ααθαίδα αζθάθεζαξ οπενπίεζδξ, ααθαίδα απμιυκςζδξ ηφπμο πεηαθμφδαξ ηαζ ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ 
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δζαιέηνμο ίδζαξ ιε ημκ ζςθήκα ηαηάεθζρδξ ημο θοζδηήνα, ιακυιεηνμ πίεζδξ ελυδμο, εθαζηζημφξ 

ακηζηναδαζιζημφξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ακηζηναδαζιζηά ζηδνίβιαηα αάζδξ, ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ θοζδηήνςκ. 

Ο δπμιμκςηζηυξ εάθαιμξ εα απμηεθείηαζ απυ εφημθα ζοκανιμθμβμφιεκα ζημζπεία, ηαηαζηεοαζιέκα απυ 

βαθαακζζιέκμ παθοαδμέθαζια ηαζ άηαοζημ δπμιμκςηζηυ αθνχδεξ οθζηυ πμθομονεεάκδξ. Γζαεέηεζ 

δπμπαβίδεξ ζηα ζηυιζα εζζυδμο / ελυδμο ημο αένα ηαζ ακειζζηήνα αενζζιμφ βζα ηδκ απμθοβή ηζξ 

οπενεένιακζδξ ημο εζςηενζημφ πχνμο. 

Οζ θοζδηήνεξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζε λεπςνζζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ ιε επανηή 

ελαενζζιυ-Δπζπθέμκ, μ-πχνμξ ηςκ θοζδηήνςκ θένεζ ζφζηδια ιμκμνάβαξ βζα ηδκ ακέθηοζδ ηςκ θοζδηήνςκ 

υηακ απαζηείηαζ επζζηεοή ή ζοκηήνδζδ αοηχκ, ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 1000 Kg. Ο ελαενζζιυξ 

πναβιαημπμζείηαζ απυ έκα ακειζζηήνα ελαενζζιμφ, αλμκζημφ ηφπμο, 4 - πμθζηυ, πανμπήξ πενίπμο 2300 

m3/hr. 

Η νφειζζδ πανμπήξ ημο αένα (μλοβυκμο) βίκεηαζ ιεηααάθθμκηαξ ηζξ ζηνμθέξ ημο δθεηηνμηζκδηήνα ημο 

θοζδηήνα ζε υθμ ημ εφνμξ ιεηαλφ ηδξ εθάπζζηδξ ηαζ ιέβζζηδξ απμδζδυιεκδξ ζζπφμξ, ιέζς νοειζζηή 

ζοπκυηδηαξ (inverter), ζοκμθζηά δφμ, έκαξ ακά θοζδηήνα. 

Σμπμεεημφκηαζ δφμ (2) μλοβμκυιεηνα, έκα ακά δελαιεκή αενζζιμφ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

δζαθοιέκμο μλοβυκμο ηάεε ζηζβιή. Κάεε DO-ιεηνμ απμηεθείηαζ απυ ηδκ ααζζηή ιμκάδα εθέβπμο - 

νφειζζδξ, ημκ αζζεδηήνα ιέηνδζδξ δζαθοιέκμο μλοβυκμο, αηνμθφζζμ βζα αοηυιαημ ηαεανζζιυ ιε πδιζηά ή 

αένα ηαζ δμζμιεηνζηή ακηθία βζα αοηυιαηδ πνμζεήηδ ηςκ πδιζηχκ ηαεανζζιμφ. 

Κάεε δελαιεκή αενζζιμφ έπεζ ζηδκ έλμδμ ακμλείδςημ μνεμβςκζηυ οπενπεζθζζηή, απυ ημκ μπμίμ βίκεηαζ δ 

έλμδμξ ηςκ οβνχκ, πνμξ ημ θνεάηζμ δζακμιήξ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ. 

Β3. Αλαθπθινθνξία αλάκηθηνπ πγξνύ 

Ακάιεζα ζηζξ δελαιεκέξ αενζζιμφ ηαζ ηδκ ακμλζηή γχκδ βίκεηαζ εζςηενζηή ακαηοηθμθμνία ημο ακάιζηημο 

οβνμφ, πμο μδδβεί ηζξ κζηνμπμζδιέκεξ εηνμέξ απυ ηδκ έλμδμ ηςκ δελαιεκχκ αενζζιμφ πνμξ ηδ δελαιεκή 

ακμλζηήξ γχκδξ, βζα κα ηναηείηαζ ζηαεενή δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πηδηζηχκ ζηενεχκ. 

Η ακαηοηθμθμνία ημο ακάιζηημο οβνμφ εα βίκεηαζ ιε αενακηθίεξ (2), ιία ζε ηάεε δελαιεκή αενζζιμφ, 

δζαημιήξ έηαζηδ DN125 απυ AISI304, πανμπήξ 0 - 3 4 m/φηζε ιακμιεηνζηυ 0,7 Μ.Τ.. ηαζ ιε αβςβυ 

ηνμθμδυηδζδξ αένα δζαημιήξ 1 Ain. Κάεε αενακηθία είκαζ επίζδξ εθμδζαζιέκδ ιε δθεηηνμαάκα ιδδεκζηήξ 

πίεζδξ ηνμθμδυηδζδξ ημο αένα δζαημιήξ DN40 (απυ ημοξ θοζδηήνεξ ημο αενζζιμφ) ηαζ ζφζηδια by-pass^ 

δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ πςνίξ δζαημπή 

θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). 
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Η ιεηαθμνά ημο ακάιζηημο οβνμφ ζηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ βίκεηαζ ιέζς δφμ ακμλείδςηςκ αβςβχκ 

AISI304 δζαημιήξ DN125 έκαξ ακά-αενακηθία 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηεγληθώλ γαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεξαλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεξαλνινγηθά ζξέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξξηηεθηνληθά ζξέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Γ. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

Γεμακελή απνληηξνπνίεζεο 11) 

Μήημξ 3,10 m 

Πθάημξ 9,30 m 

Βάεμξ οβνχκ 4,50 m 

Ωθέθζιμξ υβημξ δελαιεκήξ 129,74 m
3 

Γεμακελέο αεξηζκνύ 12) 

Μήημξ 12,90 m 

Πθάημξ 4,425 m 

Βάεμξ οβνχκ 4,50 m 

Ωθέθζιμξ υβημξ δελαιεκήξ 256,87 m
3 

οκμθζηυξ υβημξ αενζζιμφ (Α Φάζδ) 513,74 ms 

 
 

ΦΡΔΑΣΗΟ ΜΔΡΗΜΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΚΑΘΗΕΖΖ - ΥΖΜΗΚΖ 

ΑΠΟΦΧΦΟΡΧΖ 

Απυ ηζξ δελαιεκέξ αενζζιμφ, ημ ακάιζηημ οβνυ οπενπεζθίγεζ ζε θνεάηζμ, απ’ υπμο ηαηαθήβεζ ζηζξ 

δελαιεκέξ ηαείγδζδξ. 

Σμ θνεάηζμ αοηυ θένεζ δφμ (2) πεζνμηίκδηα εονμθνάβιαηα (ιε πεζνμζηνυθαθμ) ημπμεεηδιέκα ζηδκ 

είζμδμ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ, δζαζηάζεςκ εονίδαξ 700 * 600 mmTO ηαεέκα, απυ ακμλείδςημ πάθοαα 

AISI304. 

Ο ιενζζηήξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ ηάεε δελαιεκήξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ 

εονμθναβιάηςκ. 

Δπζπθέμκ ζημ εκ θυβς θνεάηζμ εα ημπμεεηδεεί ακαδεοηήναξ ακάιζλδξ ηςκ θοιάηςκ ιε ημ ηνμηζδςηζηυ βζα 

ηδκ δέζιεοζδ ημο Ρ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο ακαδεοηήνα είκαζ ελμθμηθήνμο AISI304, ιε ζζπφ ημο 

ηζκδηήνα 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ ζηδκ έλμδμ ημο ιεζςηήνα πενίπμο 100 rpm. 
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ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

ημπυξ ηδξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ είκαζ κα επζηοβπάκεζ ημκ δζαπςνζζιυ ηδξ παναβυιεκδξ αζμθμβζηήξ ζθφμξ 

απυ ηα επελενβαζιέκα οβνά, ηα μπμία απαθθαβιέκα απυ ηα αζςνμφιεκα ζηενεά μδδβμφκηαζ πνμξ ηδκ 

ηνζημαάειζα επελενβαζία ηαζ ηδ ηεθζηή ημοξ δζάεεζδ. ηζξ δελαιεκέξ αοηέξ ημ ακάιζηημ οβνυ παναιέκεζ 

ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ, μφηςξ χζηε δ θάζπδ κα ηαεζγάκεζ, εκχ ημ δζαοβέξ οβνυ δζαπςνίγεηαζ ηαζ 

οπενπεζθίγεζ. 

Δπζπθέμκ, δ ηεθζηή ηαείγδζδ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα βζα επανηή ζοιπφηκςζδ ηδξ θάζπδξ, χζηε κα είκαζ 

απμηεθεζιαηζηή δ ακαηοηθμθμνία ηδξ ζημκ αζμθμβζηυ ακηζδναζηήνα. 

Καηαζηεοάγμκηαζ δφμ υιμζεξ δελαιεκέξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια 

δζαζηαζζμθμβδιέκεξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Α Φάζεο ζπεδζαζιμφ ηδξ Δ.Δ.Λ., ιία βζα ηάεε δελαιεκή 

αενζζιμφ. Γζα ηδ Β Φάζδ πνμαθέπεηαζ δ ηαηαζηεοή ιίαξ αηυιδ υιμζαξ δελαιεκήξ ηαείγδζδξ. 

Οζ δελαιεκέξ ηαείγδζδξ εα είκαζ μνεμβςκζηήξ ηάημρδξ ηαζ εα δζαεέημοκ ηεηθζιέκμ ποειέκα πμάκδξ βζα ηδ 

ζοθθμβή ηδξ θάζπδξ πμο ηαεζγάκεζ ιε αανφηδηα. 

Η ηνμθμδυηδζδ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ, αθμφ ηα οβνά οπμζημφκ αζμθμβζηή επελενβαζία, βίκεηαζ ιέζς 

ηαηάθθδθςκ ακμλείδςηςκ πενζαθδιάηςκ δνειίαξ εζζυδμο (ηφιπακα δνειίαξ), έκα ακά δελαιεκή, 

δζαζηάζεςκ (Π*Μ*Β: 1000*2000*300 mm) ηαζ πάπμοξ θαιανίκαξ 2 mm. 

Σα δζαοβαζιέκα οβνά εα οπενπεζθίγμοκ ιέζς δζπθμφ ακμλείδςημο μδμκηςημφ οπενπεζθζζηή, ζοκμθζημφ 

ιήημοξ 9 m(4,5 mακά πθεονά ημο ηακαθζμφ), ζε ιεηαθθζηυ ηακάθζ οπενπείθζζδξ, έκα ακά δελαιεκή, πμο εα 

μδδβεί ηα δζαοβαζιέκα οβνά πνμξ ηδκ ηνζημαάειζα επελενβαζία. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ οπενπεζθζζηχκ 

ηαζ ημο ιεηαθθζημφ ηακαθζμφ είκαζ AISI304. Σμ ιήημξ ημο ηάεε ηακαθζμφ είκαζ 4,5 m, ημ αάεμξ αοημφ 530 

mmηαζ ημ πθάημξ 300 mmιε πάπμξ θαιανίκαξ 2 mm. 

Ακάκηδ ημο οπενπεζθζζημφ, ημπμεεηείηαζ ακμλείδςημ θνάβια επζπθευκηςκ ιήημοξ 4,5 mηαζ φρμοξ 400 mm, 

ημ μπμίμ ζοβηναηεί ηα επζπθέμκηα βζα κα ιδκ οπενπεζθίγμοκ ζηδκ έλμδμ. Σα επζπθέμκηα απυ ηάεε δελαιεκή 

ηαείγδζδξ εα απάβμκηαζ ιέζς ακμλείδςηςκ skimmerδζαζηάζεςκ πμάκδξ 1,00 * 0,15 mηαζ αβςβμφ 

απαβςβήξ θζπχκ DN80 ηαζ εα απμεδηεφμκηαζ πνμζςνζκά ζε ημζκυ θνεάηζμ ζοθθμβήξ απυ ημ μπμίμ εα 

απμιαηνφκμκηαζ πενζμδζηά ιε αοηζμθυνμ. Σμ θνεάηζμ ζοθθμβήξ επζπθευκηςκ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ 

θένεζ ζφζηδια απμιάηνοκζδξ ηςκ ζηναββζδίςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα αβςβυ ΡκΟδζαημιήξ DN80, πνμξ ημ 

δίηηομ ηςκ ζηναββζδίςκ. 
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Ο οπενπεζθζζηήξ, ημ ηφιπακμ δνειίαξ, ημ θνάβια επζπθευκηςκ ηαζ ημ skimmerείκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ 

ακμλείδςημ πάθοαα. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Γελαιεκέξ (2) ηαείγδζδξ ιε δζαζηάζεζξ ηαεειζάξ: 

Μήημξ : 6,80 m 

Πθάημξ : 4,50 m 

Πθεονζηυ αάεμξ οβνχκ : 2,40 m 

Βάεμξ πμάκδξ ζοθθμβήξ : 2,00 m 

 

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο ________________________________________________  

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΗΑ ΗΛΤΟ 

α. Πεξηγξαθή 

Αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ηιύνο 

Με ηδκ ακαηοηθμθμνία ηδξ αζμθμβζηήξ ζθφμξ επζηοβπάκεηαζ δ ακαννυθδζδ ηαζ δ ζοθθμβή ηδξ ηαεζγάκμοζαξ 

θάζπδξ απυ ημκ ποειέκα ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ ηαζ δ άκηθδζδ εκυξ ιένμοξ ηδξ ζηδκ είζμδμ ηςκ 

δελαιεκχκ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ (ζηδ δελαιεκή απμθςζθυνςζδξ). 

ημπυξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ ηδξ ζθφμξ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ εκενβμφ ζθφμξ ζηζξ δελαιεκέξ αζμθμβζηήξ 

επελενβαζίαξ ζηα επζεοιδηά επίπεδα ζοβηέκηνςζδξ, βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ αζμθμβζηήξ δζενβαζίαξ. 

Γζα ηδκ ακαηοηθμθμνία ηδξ ζθφμξ εβηαείζηακηαζ δφμ ακμλείδςηεξ αενακηθίεξ ακαηοηθμθμνίαξ ιία ακά 

δελαιεκή ηαείγδζδξ, έηαζηδ δζαημιήξ DN100, ιε δοκαηυηδηα πανμπήξ 0-11,5 m/φΓζε 0,7 Μ.Τ.. ηαζ 

αβςβυ πανμπέηεοζδξ ημο αένα 1 in. Οζ αενακηθίεξ ηνμθμδμημφκηαζ ιε αένα απυ ημοξ θοζδηήνεξ ηςκ 

δελαιεκχκ αενζζιμφ. 

Οζ αενακηθίεξ έπμοκ έκα ημζκυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ ακαηοηθμθμνίαξ ζθφμξ, δζαημιήξ DN125 απυ AISI304, 

πμο εα ηαηαθήβεζ ζηδκ είζμδμ ηδξ δελαιεκήξ απμθςζθυνςζδξ. 
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Κάεε αενακηθία δζαεέηεζ δθεηηνμαάκα, ιδδεκζηήξ πίεζδξ ηαζ δζαημιήξ DN25, ηαεχξ ηαζ ζφζηδια by-pass^ 

δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ πςνίξ δζαημπή-

θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). Σμ ζχια ηδξ δθεηηνμαάκαξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ μνείπαθημ, εκχ ηα 

εζςηενζηά ηιήιαηα αοηήξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα. 

Αληιίεο πεξίζζεηαο δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο 

Οζ αενακηθίεξ απαβςβήξ ηδξ πενίζζεζαξ θάζπδξ απμιαηνφκμοκ ηδκ πθεμκάγμοζα θάζπδ απυ ημκ ποειέκα 

ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ πνμξ βεζημκζηυ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ ζθφμξ. 

Γζα ηδκ απαβςβή θμζπυκ ηδξ ζθφμξ απυ ημκ ποειέκα ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ εβηαείζηακηαζ δφμ 

αενακηθίεξ απαβςβήξ, ιία ακά δελαιεκή ηαείγδζδξ, έηαζηδ δζαημιήξ DN80, ιε δοκαηυηδηα πανμπήξ 0-7 m 

/φηζε 0,7 Μ.Τ.. ηαζ αεναβςβυ πανμπέηεοζδξ ημο αένα 1 in. Οζ αενακηθίεξ ηνμθμδμημφκηαζ ιε αένα επίζδξ 

απυ ημοξ θοζδηήνεξ ηςκ δελαιεκχκ αενζζιμφ. 

Οζ αενακηθίεξ πενίζζεζαξ ζθφμξ έπμοκ έκα ημζκυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ ζθφμξ, δζαημιήξ DN80 απυ AISI304, 

πμο εα ηαηαθήβεζ ζημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ ζθφμξ. 

Κάεε αενακηθία δζαεέηεζ δθεηηνμαάκα, ιδδεκζηήξ πίεζδξ ηαζ δζαημιήξ DN25, ηαεχξ ηαζ ζφζηδια by-pass^ 

δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ πςνίξ δζαημπή 

θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). Σμ ζχια ηδξ δθεηηνμαάκαξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ μνείπαθημ, εκχ ηα 

εζςηενζηά ηιήιαηα αοηήξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα. 

ημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ πενίζζεζαξ ζθφμξ εβηαείζηακηαζ ζοκμθζηά δφμ οπμανφπζεξ 

ακηθίεξ, δοκαιζηυηδηαξ 6,5 m
3
/hrζε 5,7 m, ιε ηζξ ζονηανμδζηθείδεξ ηαζ ηζξ δζηθείδεξ ακηεπζζηνμθήξ εη ηςκ 

μπμίςκ δ ιία εα θεζημονβεί ςξ εθεδνζηή. Η θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ βίκεηαζ ιέζς πνμκμδζαηυπηδ ηαζ εα 

εκαθθάζζμκηαζ βζα ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ. 

ημκ ημζκυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ απαβςβήξ πενίζζεζαξ ζθφμξ δζαημιήξ DN65 εβηαείζηαηαζ ιεηνδηήξ 

πανμπήξ. Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ πανμπυιεηνμ απμηεθείηαζ απυ ην omwwutronmicKai ηνλ κεηαηξνπέα ηνπ 

ζήκαηνο. Ο ζςθήκαξ-νμήξ-μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο DN65 είκαζ απυ ακεναημφπμ πάθοαα, πμο ελςηενζηά 

θένεζ επελενβαζία ηεθεζχιαημξ ααθήξ απυ επμλεζδζηέξ νδηίκεξ, εκχ εζςηενζηά θένεζ επέκδοζδ απυ PTFE. 

Δπίζδξ θένεζ αθθανζειδηζηή μευκδ οβνχκ ηνοζηάθθςκ ηαζ πθήηηνα πεζνζζιμφ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ 

ζηζβιζαίαξ πανμπήξ, ηδξ αενμζζηζηήξ πανμπήξ ηαζ ηςκ ζθαθιάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ έλμδμ 0/4 ...20 mA. 

Γζα ηδκ ακέθηοζδ ηςκ οπμανφπζςκ ακηθζχκ απαβςβήξ ζθφμξ εβηαείζηαηαζ ζηνίςια ακφρςζδξ, ακορςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ 250 Kg, χζηε κα βίκεηαζ ιε εοπένεζα δ ζοκηήνδζδ ή ακηζηαηάζηαζδ αοηχκ. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 
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εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

Φξεάηην ζπιινγήο δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο 

Μήημξ :2,15 m 

Πθάημξ : 1,75 m 

Βάεμξ μθζηυ : 5,00 m 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Γζα ηδκ πεναζηένς απμιάηνοκζδ ηςκ ντπμβυκςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δεοηενμαάειζα επελενβαζιέκςκ θοιάηςκ 

ηαζ ζδζαίηενα ημο θςζθυνμο (βζα ηδκ ιεθθμκηζηή πενίπηςζδ επακαηαεμνζζιμφ μνίμο TP<2mg/l), εα 

εβηαηαζηαεεί ζφζηδια ηνζημαάειζαξ επελενβαζίαξ, ηαηάκηδ ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ ηαζ εα πενζθαιαάκεζ 

πνμζεήηδ ηνμηζδςηζημφ ηαζ δζφθζζδ. 

Η ιμκάδα ηνζημαάειζαξ επελενβαζίαξ εα ιπμνεί κα παναηαιθεεί, έηζζ χζηε υηακ μζ ζοκεήηεξ ημ 

επζαάθθμοκ δ εηνμή ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ κα μδδβείηαζ απεοεείαξ πνμξ απμθφιακζδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ 

ημπμεεημφκηαζ δφμ ποημζζδδνέξ αάκεξ Φ 160, ηφπμο ζφνημο, ιζα βζα ηδκ πανάηαιρδ ηδξ ιμκάδαξ 

θίθηνακζδξ ηαζ ιζα ζηδκ είζμδμ ηδξ ιμκάδαξ. 

ΦΗΛΣΡΟ ΓΗΤΛΗΖ 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Η ιμκάδα δζφθζζδξ ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηάκηδ ηςκ δελαιεκχκ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ ηαζ ακάκηδ ηδξ ιμκάδαξ 

απμθφιακζδξ, ηαζ απμηεθείηαζ απυ έκα θίθηνμ πενζζηνεθυιεκμο ηοιπάκμο, μφηςξ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ 

απμιάηνοκζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ, ιε απμηέθεζια μ θχζθμνμξ ηςκ επελενβαζιέκςκ εηνμχκ κα 

είκαζ < 2 mg/1 βζα ηδκ ιεθθμκηζηή πενίπηςζδ επακαηαεμνζζιμφ αοημφ ζημ πνμακαθενυιεκμ υνζμ. 

Η ιμκάδα δζφθζζδξ δζαζηαζζμθμβείηαζ βζα ηδκ Β θάζδ. 

Πζμ ακαθοηζηά, ημ θίθηνμ είκαζ δοκαιζηυηδηαξ 70 m
3
/hrηαζ απμηεθείηαζ απυ ημ πενζζηνεθυιεκμ ηφιπακμ 

μνζγυκηζμο άλμκα ιε εηηζιχιεκδ δζάιεηνμ 600 mmηαζ εηηζιχιεκμ ιήημξ ηοιπάκμο 1200 mm. Η ζοκμθζηή 

επζθάκεζα δζήεδζδξ ακένπεηαζ ζηα 2,26 m ιε εκενβή επζθάκεζα δζήεδζδξ ζηα 1,47 m (65% ηδξ ζοκμθζηήξ) Η 

ηζκδηήνζα ιμκάδα ημο ηοιπάκμο θένεζ δθεηηνμιεζςηήνα ζζπφμξ 0,37 KW. Οζ ζοκμθζηέξ εηηζιχιεκεξ 

δζαζηάζεζξ ημο θίθηνμο είκαζ Μ * Π * Τ - 2500 * 805 * 1120 mm. 
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Η είζμδμξ ημο θίθηνμο, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιπμνεί κα απμιμκχκεηαζ ιέζς αάκαξ, έηζζ χζηε κα 

παναηάιπηεηαζ ημ θίθηνμ. 

Σμ θίθηνμ πμο πνμζθένεηαζ είκαζ πενζζηνεθυιεκμο ηοιπάκμο, ιε εκζςιαηςιέκμ μνεμβςκζηυ οπενβεζθζζηή. 

απμηεθμφιεκμ απυ ημ πενζζηνεθυιεκμ ηφιπακμ μνζγυκηζμο άλμκα, ημ ζφζηδια έηπθοζδξ (ακηθία έηπθοζδξ 

ηαζ ακηθία ζηναββζδίςκ), ζοθθεηηήνα κενμφ έηπθοζδξ ηαζ αηαεάνηςκ ηαζ ηζκδηήνζα ιμκάδα. Σμ θίθηνμ 

είκαζ θοζζηήξ νμήξ, ζοκεπμφξ ηαζ αοημιαημπμζδιέκδξ θεζημονβίαξ ηαεχξ δ δζήεδζδ ηςκ θοιάηςκ 

ζοκεπίγεηαζ μιαθά ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο έηπθοζδξ. 

Πζμ ακαθοηζηά ηα θφιαηα δζένπμκηαζ ιέζμ ηδξ θθάκηγαξ ηνμθμδμζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοιπάκμο. Απυ ημ 

εζςηενζηυ ημο ηοιπάκμο ηα θφιαηα δζαπενκμφκ ημ φθαζια δζήεδζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, εηνέμοκ απυ ημ 

ηακάθζ ιε οπενπείθζζδ, βζα δζάεεζδ .Καηά ημ πέναζια ηςκ θοιάηςκ απυ ημ φθαζια δζήεδζδξ, ηα 

αζςνμφιεκα ζηενεά ζοβηναημφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηιήια ημο ηοιπάκμο. Με ηδ ζοζζχνεοζδ ηςκ ζηενεχκ 

ζημ δζδεδηζηυ ιέζμ αολάκεζ δ οδναοθζηή ακηίζηαζδ, ημ φθαζια βίκεηαζ θζβυηενμ δζαπεναηυ ηαζ ημ φρμξ ημο 

κενμφ αολάκεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοιπάκμο. Όηακ ημ φρμξ ημο κενμφ θεάζεζ ημ δθεηηνυδζμ ορδθήξ 

ζηάειδξ, λεηζκάεζ αοηυιαηα μ ηφηθμξ έηπθοζδξ. 

Με ηδκ εηηίκδζδ ημο ηφηθμο έηπθοζδξ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία δ ακηθία έηπθοζδξ ηαζ μ ηζκδηήναξ 

πενζζηνμθήξ ημο ηοιπάκμο. Σμ ζφζηδια έηπθοζδξ απμηεθείηαζ απυ πεπθαηοζιέκα ιπεη ημπμεεηδιέκα ζημ 

άκς ηιήια ημο ηοιπάκμο, πάκς απυ ηδ ζηάειδ ημο κενμφ. Η έηπθοζδ βίκεηαζ ζε ζδιείμ υπμο ημ φθαζια 

ανίζηεηαζ εηηυξ κενμφ, ηαεχξ ημ ηφιπακμ πενζζηνέθεηαζ, ηαζ ηα ζηναββίδζα ζοθθέβμκηαζ απυ πμάκδ. Σμ 

ζφζηδια έηπθοζδξ ζοιπενζθαιαάκεζ ζφζηδια ηαεανζζιμφ ηςκ ιπεη ιε πενζζηνεθυιεκεξ ρήηηνεξ. 

Σα ζηναββίδζα μδδβμφκηαζ απυ ηδ πμάκδ ζοθθμβήξ ιε ζςθήκα ζημ θνεάηζμ ζηναββζδίςκ υπμο ανίζηεηαζ δ 

ακηθία. Η ακηθία ζηναββζδίςκ εκηέθθεηαζ ιε ακελάνηδηα δθεηηνυδζα ζηάειδξ. Ο ηφηθμξ έηπθοζδξ 

ζοκεπίγεηαζ ηαηά υθδ ηδ δζάνηεζα πμο δ ζηάειδ κενμφ ανίζηεηαζ ζημ φρμξ ημο αζζεδηήνα ορδθήξ ζηάειδξ. 

Όηακ δ ζηάειδ κενμφ θηάζεζ ζε ζδιείμ ηάης απυ ημ δθεηηνυδζμ παιδθήξ ζηάειδξ ζηαιαηάεζ μ ηφηθμξ 

έηπθοζδξ. ε πενίπηςζδ δοζθεζημονβίαξ, υπμηε δ ζηάειδ ακέαεζ ορδθυηενα, οπάνπεζ δθεηηνυδζμ 

ζοκαβενιμφ. 

Ο αοημιαηζζιυξ έηπθοζδξ εθέβπεηαζ ηαοηυπνμκα απυ ηα δθεηηνυδζα (ορδθήξ, παιδθήξ ζηάειδξ) ηαζ απυ 

πνμκμδζαηυπηδ. 

Σα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο ηοιπάκμο, ημο ηεκηνζημφ άλμκα, ημο αβςβμφ πθφζδξ ηαζ ηςκ αηνμθοζίςκ, ηςκ 

πθαζζίςκ δζήεδζδξ ηαζ ηςκ πμακχκ ζοθθμβήξ ζηναββζζιάηςκ, είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα-ΛΙ8Ι304. 
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Ο πανεθηυιεκμξ ελμπθζζιυξ πενζθαιαάκεζ ακηθία έηπθοζδξ εηηζιχιεκδξ ζζπφμξ 0,75 KW, ακηθία 

ζηναββζδίςκ εηηζιχιεκδξ ζζπφμξ 0,55 KW, δθεηηνζηυ πίκαηα αοημιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο, αζζεδηήνζα 

ζηάειδξ (δφμ ηειάπζα). Σμ θίθηνμ πενζθαιαάκεζ ακμλείδςηδ δελαιεκή ηαζ ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ημοξ 

αβςβμφξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ εηνμήξ, πςνίξ απαζηήζεζξ εζδζηχκ ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια. Όθεξ μζ ακηθίεξ 

ηαεχξ ηαζ ηα αζζεδηήνζα ζηάειδξ είκαζ εκζςιαηςιέκα. 

Σμ ηφιπακμ απμηεθείηαζ απυ ακμλείδςημ ζηεθεηυ πάκς ζημ μπμίμ είκαζ ζοκανιμθμβδιέκμ ημ φθαζια 

δζήεδζδξ ιε ζηεβακυ ηνυπμ. Σμ φθαζια δζήεδζδξ είκαζ απυ πμθοεζηένα 56ιδα,. Η επζθάκεζα θίθηνακζδξ 

πςνίγεηαζ ζε πενζζζυηενα ηιήιαηα (panels) βζα ηδκ εφημθδ ακηζηαηάζηαζδ ημο οθάζιαημξ δζήεδζδξ. Σα 

panelοθάζιαημξ είκαζ ημπμεεηδιέκα ζε μνζγυκηζα δζάηαλδ πάκς ζε ηονηά ακμλείδςηα εθάζιαηα ηα μπμία 

απμηεθμφκ ηιήια ημο ζηεθεημφ. Η δζάηαλδ αοηή (ζπήια ιανβανίηαξ) αολάκεζ ηδκ ζοκμθζηή επζθάκεζα 

δζήεδζδξ, πμο βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ θίθηνμ είκαζ 2,27 m
2
. Γζα ηδ ζηήνζλή ημοξ πάκς ζημ ζηεθεηυ ημο 

θίθηνμο ηάεε panelθένεζ πθαίζζμ απυ ιζηνμπμνχδεξ εθαζηζηυ. 

Σμ ζφζηδια έηπθοζδξ απμηεθείηαζ απυ ακηθία κενμφ, ζοκδεδειέκδ ιε δζάηαλδ ιπεη ορδθήξ πίεζδξ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ εκζςιαηςιέκεξ ρήηηνεξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ιπεη. Γζα ηδκ έηπθοζδ πνδζζιμπμζείηαζ ημ 

ήδδ επελενβαζιέκμ κενυ ημο θίθηνμο. Σμ κενυ έηπθοζδξ ζοιπαναζφνμκηαξ ηα ζηενεά πμο έπεζ 

ζοβηναηήζεζ ημ φθαζια δζήεδζδξ, απμννέεζ ιέζμ ακμλείδςημο ζοθθέηηδνα , μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ημο ηοιπάκμο ηαζ ιέζς ζςθήκςζδξ ηαηαθήβεζ ζημ θνεάηζμ ζηναββζδίςκ (θάζπδξ). Απυ εηεί δ 

ακηθία θάζπδξ ημ πνμςεεί βζα πεναζηένς επελενβαζία. 

Η ηζκδηήνζα ιμκάδα απμηεθείηαζ απυ έκακ αζφβπνμκμ δθεηνμιεζςηήνα ηαζ έκακ μδμκηςηυ ηνμπυ μ μπμίμξ 

ιεηαδίδεζ ηδκ ηίκδζδ ζημ ηφιπακμ ιέζμ εκυξ μδμκηςημφ δαηηοθίμο ημπμεεηδιέκμο ζηδκ πενζθένεζα ηδξ 

ιζαξ αάζδξ ημο ηοιπάκμο. 

Σμ ηφιπακμ ζηδνίγεηαζ ηαζ πενζζηνέθεηαζ ζε αοημθζπαζκυιεκα έδνακα ηςκζημφ ηφπμο. 

Σμ θίθηνμ πενζθαιαάκεζ επίζδξ δομ θθάκηγεξ βζα ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ ηαζ απμιάηνοκζδ ημο απυ ημ 

ηακάθζ, εάκ αοηυ απαζηδεεί. 

ΥΖΜΗΚΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΦΧΦΟΡΟΤ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Όπςξ πνμηφπηεζ, βζα ηδκ επίηεολδ ημο ηοπυκ ιεθθμκηζηά επακαηαεμνζγυιεκμο μνίμο εηνμήξ θςζθυνμο ζηα 

επελενβαζιέκα θφιαηα (<2mg/l) απαζηείηαζ πνμζεήηδ πδιζηχκ βζα ηδκ πδιζηή ηαηαηνήικζζδ ηαζ 

απμιάηνοκζδ θςζθυνμο. Γζα ηδκ ζγδιαημπμίδζδ εα πνδζζιμπμζδεεί 
_ι_3 

δζάθοια FeClSO
A
 ιε πενζεηηζηυηδηα 12,3 % ζε Fe . 
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Η πνμζεήηδ δζαθφιαημξ FeClS04εα βίκεηαζ ζημ θνεάηζμ ιενζζιμφ ηςκ δελαιεκχκ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ, (εκχ 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνμζεήηδξ ημο δζαθφιαημξ ηαζ ζημ θνεάηζμ ελυδμο ηςκ θοιάηςκ απυ ηζξ δελαιεκέξ 

ηαείγδζδξ), βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο είκαζ ακαβηαία δ ηνμηίδςζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ, μφηςξ χζηε κα 

απμιαηνοκεμφκ ζημκ επζεοιδηυ ααειυ ηαηά ηδ δζφθζζδ, επζηοβπάκμκηαξ ζοβηέκηνςζδ αζςνμφιεκςκ 

ζηενεχκ ζηδκ εηνμή 20mg/l. 

Η πνμζεήηδ ημο δζαθφιαημξ ημο FeClS04επζθένεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο θςζθυνμο (μ μπμίμξ ανίζηεηαζ 

ζηδ ιμνθή μνεμθςζθμνζηχκ) ιε ηδ δδιζμονβία ζγήιαημξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίδναζδ: 
Ρ04'

3
 + Fe+

3
 --------------------------------------------------------- ► FeP04| 

Γζα ηδ δμζμιέηνδζδ ημο δζαθφιαημξ FeCIS04 εβηαείζηακηαζ δφμ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ ιειανάκδξ, υπμο δ 

ιία εα είκαζ εθεδνζηή. Η ηάεε ακηθία εα έπεζ ιέβζζηδ πανμπή δζαθφιαημξ 7 Ιί/φηζε ιέβζζηδ πίεζδ 5 φαηηαζ 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηζξ απαναίηδηεξ ζςθδκχζεζξ ηαζ δζηθείδεξ απμιυκςζδξ ζηδκ ηαηάεθζρδ, ααθαίδεξ 

ακηεπζζηνμθήξ ηαζ πμδμααθαίδεξ. Οζ ακηθίεξ εα νοειίγμκηαζ πεζνμηίκδηα (0-100%). 

Οζ ακηθίεξ δμζμιέηνδζδξ δζαζηαζζμθμβμφκηαζ βζα ζοβηέκηνςζδ εηνμήξ θςζθυνμο 2mg/lηαζ ιε αζθαθή 

παναδμπή βζα ζοβηέκηνςζδ Ρ εηνμήξ απυ ηδ αζμθμβζηή επελενβαζία πενίπμο 7 mg/1. 

Η δπλακηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δνζνκέηξεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξνρή αηρκήο. 

Οζ ακηθίεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ νφειζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πνμζηζεέιεκμο δζαθφιαημξ 

ΡεΟΒΟ-Ο - 100% ηδξ μκμιαζηζηήξ πανμπήξ ηδξ ακηθίαξ, ακάθμβα ιε ηδκ εζζενπυιεκδ πανμπή ηαζ ηδ 

ιεηνμφιεκδ ζοβηέκηνςζδ Ρ ζηα θφιαηα. 

Οζ ακηθίεξ δμζμιέηνδζδξ εβηαείζηακηαζ ζημ ηηίνζμ θίθηνακζδξ - απμθφιακζδξ. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηερληθώλ ^ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Μεηά ηδ δζφθζζδ ηα επελενβαζιέκα οβνά ηαηαθήβμοκ ζεδζχνοβα ηφπμο PARSHALL3", ιεηνμφιεκδξ 

πανμπήξ 3 - 275 m
3
/h. ηδκ δζχνοβα αοηή βίκεηαζ ιέηνδζδ ηαζ αοηυιαηδ ηαηαβναθή ηδξ πανμπήξ ηςκ 

επελενβαζιέκςκ πμο θμνηίγμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ. 

Η ηαηαζηεοή ημο ιεηνδηή πανμπήξ βίκεηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Β Φάζεο ζπεδζαζιμφ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 
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Ο ποειέκαξ ημο ηακαθζμφ ηαηαζηεοάγεηαζ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ ηδξ ζηάειδξ ηδξ επυιεκδξ ιμκάδαξ, έηζζ 

χζηε ζε ιδδεκζηέξ πανμπέξ κα ελαζθαθίγεηαζ δ πθήνδξ απμζηνάββζζδ ημο ηακαθζμφ. 

ηδκ είζμδμ ημο ηακαθζμφ δζαιμνθχκμκηαζ ζοκεήηεξ ζηνςηήξ νμήξ. Η δζχνοβα ζηεκεφεζ ιε δζαιυνθςζδ 

ηφπμο PARSHALL. Η ηαηαζηεοή αοηή πνμηαθεί αφλδζδ αάεμοξ νμήξ ακάκηδ, ημ μπμίμ είκαζ ζοκάνηδζδ 

ηδξ πανμπήξ ηςκ θοιάηςκ. 

Ο ιεηνδηήξ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης ηφνζα ζημζπεία: 

Αζζεδηήνζμ ζηάειδξ 

Πμιπυ ζήιαημξ 

Όνβακμ ζηζβιζαίαξ έκδεζλδξ πανμπήξ 

Οθμηθδνςηζηυ αενμζζηή πανμπήξ 

Σμ αζζεδηήνζμ ζηάειδξ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ ζημ ηακάθζ ηαζ ιεηνά ηδ ζηάειδ ηςκ 

θοιάηςκ ιε ηδκ εηπμιπή ζήιαημξ οπενήπςκ. Ο πμιπυξ ζήιαημξ δέπεηαζ ημ ζήια έκδεζλδξ ιεηααμθήξ 

ζηάειδξ ηαζ ημ ιεηααζαάγεζ ζημ υνβακμ ζηζβιζαίαξ έκδεζλδξ πανμπήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ αενμζζηζηήξ πανμπήξ. 

Ο ιεηνδηήξ είκαζ νοειζζιέκμξ ζε ζπέζδ ιε ημ ιέβεεμξ ημο δζαφθμο ΡΑΡ^ΗΑ^χζηε κα δίκεζ ηδκ πναβιαηζηή 

έκδεζλδ ιε m
3
/hζημ υνβακμ έκδεζλδξ ηαζ ζακ πμζμζηυ ηδξ ιέβζζηδξ έκδεζλδξ ζημκ αενμζζηή πανμπήξ. 

Απμηεθείηαζ απυ ημ αζζεδηήνζμ οπενήπςκ ηαζ ηδ ααζζηή ιμκάδα εθέβπμο. 

Αηζζεηήξην ζηάζκεο 

Σμ αζζεδηήνζμ ζηάειδξ είκαζ ημπμεεηδιέκμ πάκς απυ ημ δίαοθμ ΡΑΚδΗΑΣΣηαζ εθέβπεζ ηδ ζηάειδ ηςκ 

οβνχκ ακάκηδ ηδξ ζηέκςζδξ ιε ηδκ εηπμιπή ζήιαημξ οπενήπςκ. Σμ αζζεδηήνζμ είκαζ αδζάανμπα 

εβηζαςηζζιέκμ ζε ΡκΟηαζ είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ακηζζηάειζζδ εενιμηναζίαξ. 

Πνκπόο ζήκαηνο 

Ο πμιπυξ ζήιαημξ πμο ανίζηεηαζ δίπθα ζημ δίαοθμ ΡΑΛ8ΗΑ^παναθαιαάκεζ ημ ζήια έκδεζλδξ ιεηααμθήξ 

ζηάειδξ ηαζ ημ ιεηααζαάγεζ ιέζς ηαθςδίμο ηαηάθθδθμο ιήημοξ ζημ -υνβακμ-ζηζβιζαίαξ έκδεζλδξ ηαζ 

αενμζζηζηήξ πανμπήξ. -------------------------------------------------------  

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηεγληθώλ ^γαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεξαλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεξαλνινγηθά ζξέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξξηηεθηνληθά ζξέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 
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Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

■ Καλάιη κέηξεζεο παξνρήο ηύπνπ Parshall 

Πθάημξ δζχνοβαξ ζηδ ζηέκςζδ : 76,2 mm 

Μήημξ δζχνοβαξ : 914 mm 

Τρμξ δζχνοβαξ ζηδκ είζμδμ : 610 mm 

Γζαθμνά φρμοξ ζηδ ζηέκςζδ : 57 mm 

Πθάημξ εζζυδμο δζχνοβαξ : 259 mm 

Πθάημξ ελυδμο δζχνοβαξ : 178 mm 

Πθάημξ ηακαθζμφ : 400 mm 

Βάεμξ ηακαθζμφ : 500 mm 

 
 

ΥΛΧΡΗΧΖ-ΑΠΟΥΛΧΡΗΧΖ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Απμθφιακζδ είκαζ δ επελενβαζία εηείκδ ημο κενμφ πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ ηαηαζηνμθή ή ηδκ 

αδνακμπμίδζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ηοπυκ πενζέπεζ, χζηε κα πνμζηαηεοηεί δ δδιυζζα 

οβεία. Απμθοιακηζηυ ιέζμ, ιε παβηυζιζα δζάδμζδ, απμηεθεί ημ πθχνζμ ημ μπμίμ είκαζ ζζπονά μλεζδςηζηυ 

ιέζμ ηαζ ιεηααάθεζ ηδ πδιζηή ζφκεεζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Γζα ηδ πθςνίςζδ ηδξ εηνμήξ πνδζζιμπμζείηαζ δζάθοια οπμπθςνζμφπμοξ καηνίμο (NaOCl). Γζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο πναβιαημπμζείηαζ απμπθςνίςζδ ηςκ επελενβαζιέκςκ οβνχκ 

πνζκ απυ ηδκ ηεθζηή ημοξ δζάεεζδ. 

Σδ ιμκάδα πθςνίςζδξ απμηεθμφκ: 

Η δελαιεκή πθςνίςζδξ 

Σμ θνεάηζμ απμπθςνίςζδξ _ 

Σμ ζφζηδια απμεήηεοζδξ ηακ δμζμιέηνδζδξ ηδξ πθςνίςζδξ - απμπθςνίςζδξ 

Η ηαηαζηεοή ηδξ δελαιεκήξ έβζκε βζα ηδκ Β Φάζδ ηυζμ βζα ηα ένβα ΠΜ υζμ ηαζ βζα ηα ένβα ΗΜ. 

Αεκαθελή απνιύθαλζεό 
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Απυ ηζξ δελαιεκέξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ, ηα επελενβαζιέκα θφιαηα μδδβμφκηαζ ζηδ ιμκάδα ηνζημαάειζαξ 

επελενβαζίαξ ηαζ απυ εηεί ζηδ ιμκάδα απμθφιακζδξ. Γζα ηδκ απμθφιακζδ πνδζζιμπμζείηαζ δζάθοια 

οπμπθςνζμφπμοξ καηνίμο πενζεηηζηυηδηαξ 14 % ζε εκενβυ πθχνζμ. 

Ανπζηά ηα θφιαηα αθμφ δζέθεμοκ απυ ημ ιεηνδηή πανμπήξ εζζένπμκηαζ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ ιμκάδαξ 

απμθφιακζδξ. Απυ ημ θνεάηζμ εζζυδμο ζηδκ ηακμκζηή θεζημονβία ηα θφιαηα εζζένπμκηαζ ζημ θνεάηζμ 

ακάιζλδξ. Σμ θνεάηζμ εζζυδμο ζοκδέεηαζ ιε ημ θνεάηζμ ακάιζλδξ ιε έκα ακμλείδςημ πεζνμηίκδημ 

εονυθναβια δζαζηάζεςκ εονίδαξ 700 * 600 mm, εκχ θένεζ ηαζ έκα πεζνμηίκδημ ακμλείδςημ εονυθναβια 

εηηνμπήξ, δζαζηάζεςκ εονίδαξ επίζδξ 700 * 600 mm, χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δζμπέηεοζδξ ηδξ 

πανμπήξ ηςκ επελενβαζιέκςκ θοιάηςκ ζηδκ έλμδμ ημο ιεηαενζζιμφ πςνίξ κα οπμζημφκ απμθφιακζδ 

(πανάηαιρδξ ηδξ ιμκάδαξ απμθφιακζδξ). 

ημ θνεάηζμ ακάιζλδξ βίκεηαζ δ πνμζεήηδ ημο δζαθφιαημξ οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο, NaOCI. Γζα ηδ 

δμζμιέηνδζδ ημο δζαθφιαημξ ^ΟΟημπμεεημφκηαζ δφμ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ, εη ηςκ μπμίςκ δ ιία εα είκαζ 

εθεδνζηή, ιε ηζξ απαναίηδηεξ ζςθδκχζεζξ ηαζ δζηθείδεξ απμιυκςζδξ ζηδκ ηαηάεθζρδ, ααθαίδεξ 

ακηεπζζηνμθήξ ηαζ πμδμααθαίδεξ. Οζ ακηθίεξ δζαεέημοκ ίδκμζΐ£Γβζα νμμ-ακαθμβζηή πανμπή 0-100 %. 

Τπάνπεζ επίζδξ δ δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ νφειζζδξ. Η ακηθίεξ εα έπμοκ πανμπή 3,3 Δ/φηζε ιέβζζηδbar. Σμ 

οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο πενζαθήιαημξ εα είκαζ ηνάια αθμοιζκίμο, ημ οθζηυ ηδξ ηεθαθήξ απυ πμθοπνμποθέκζμ 

ηαζ ημ οθζηυ ημο δζαθνάβιαημξ απυ ΡΣΣΔηαζ εθαζημιενέξ. 

ηδ ζοκέπεζα απυ ημ θνεάηζμ ακάιζλδξ ηα θφιαηα ιε οπενπείθζζδ ηαηαθήβμοκ ζηδ δελαιεκή πθςνίςζδξ. Η 

ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ (ιαζακδνμεζδήξ) ηδξ δελαιεκήξ αμδεά ζηδκ ηαθή ακάιζλδ ηςκ επελενβαζιέκςκ ιε 

απμθοιακηζηυ ηαεχξ αολάκεζ ημ πνυκμ επαθήξ ημοξ. 

Η δελαιεκή πθςνίςζδξ είκαζ επζιήηδξ ηαζ θένεζ εζςηενζηά ημζπία χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ ηέζζενζξ 

δζάδνμιμζ (ιαίακδνμζ) βζα ηδ. ιεβζζημπμίδζδ ηδξ δζαδνμιήξ ηςκ οβνχκ. 

Ο εθάπζζημξ πνυκμξ παναιμκήξ θοιάηςκ ζηδ δελαιεκή πθςνίςζδξ βζα ηδκ πανμπή αζπιήξ ηδξ Α Φάζδξ 

είκαζ 46 min. 

Μεηά ηδ πθςνίςζδ ηα επελενβαζιέκα θφιαηα οπενπεζθίγμοκ πνμξ ημ θνεάηζμ απμπθςνίςζδξ, ιέζς 

μνεμβςκζημφ οπενπεζθζζηή θεπηήξ ζηέρδξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα. 

Φξεάηην απνγισξίσζ^ 

Απυ ηδκ έλμδμ ηδξ δελαιεκήξ πθςνίςζδξ ηα επελενβαζιέκα θφιαηα οπενπεζθίγμοκ ζε θνεάηζμ υπμο 

πναβιαημπμζείηαζ απμπθςνίςζδ βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο. Η απμπθςνίςζδ εα 

επζηοβπάκεηαζ ιε πνμζεήηδ δζαθφιαημξ NaHS03 ζοβηέκηνςζδξ 30 %, ιε ηαηάθθδθεξ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ 

(δφμ, δ ιία εθεδνζηή). Οζ ακηθίεξ δζαεέημοκ ίδκμζΐ£ΐβζα νμμ-ακαθμβζηή πανμπή 0-100 %. Τπάνπεζ επίζδξ δ 
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δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ νφειζζδξ. Η ακηθίεξ εα έπμοκ πανμπή 3,3 Δ^ζε ιεβίζηδ5 bar. Σμ οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ ημο πενζαθήιαημξ εα είκαζ ηνάια αθμοιζκίμο, ημ οθζηυ ηδξ ηεθαθήξ απυ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ 

ημ οθζηυ ημο δζαθνάβιαημξ απυ ΡΣΣΔηαζ εθαζημιενέξ. 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ ακάιζλδ ηςκ θοιάηςκ ιε ημ δζάθοια NHS03ZTO εάθαιμ απμπθςνίςζδξ 

πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ ιε ηαηαηυνοθμ ακαδεοηήνα, απυ ακμλείδςημ πάθοαα, AISI304, ιε ηδ αάζδ 

έδναζήξ ημο, ιε ζζπφ ημο δθεηηνμιεζςηήνα ημο ακαδεοηήνα ζηα 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ ζηδκ έλμδμ ημο 

ακαδεοηήνα πενίπμο ζηζξ 196 rpm. 

Σα θφιαηα εα ελένπμκηαζ απυ ηδ δελαιεκή απμπθςνίςζδξ ιέζς ακμλείδςημο μνεμβςκζημφ οπενπεζθζζηή 

θεπηήξ ζηέρδξ πνμξ ηδκ ηθίιαηα ιεηαενζζιμφ. 

Η παναζηεοή ημο δζαθφιαημξ NaHSC>39a βίκεηαζ ζε ακμλείδςημ δμπείμ, ημ μπμίμ εα δζαεέηεζ ακαδεοηήνα 

ηαζ ημπθία δμζμιέηνδζδξ ημο ζηενεμφ πδιζημφ. Με ηδ αμήεεζα δθεηηνμαάκαξ πανμπεηεφεηαζ ζημ δμπείμ ημ 

απαναίηδημ κενυ. Σμ δμπείμδζαζηαζζμθμβήεδηε χζηε μ ςθέθζιμξ υβημξ ημο δζαθφιαημξ κα είκαζ 1000 

θίηνςκ ηαζ έπεζ δζαζηάζεζξ 1000 * 1000 * 1000 mm. Πζυ ακαθοηζηά, ημ Ν^^3παναδίδεηαζ ζε ζηενεά ιμνθή 

ηαζ ημ δζάθοια παναζηεοάγεηαζ ζε δμπείμ ελμπθζζιέκμ ιε ημπθζςηυ ζφζηδια δμζμιέηνδζδξ ζηενεμφ, ιε 

ιεζςηήνα ζζπφμξ πενίπμο 190W. Ο ακαδεοηήναξ ημο δμπείμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ AISI304, ιε 

δθεηηνμιεζςηήνα ζζπφμξ 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ ελυδμο ημο ιεζςηήνα πενίπμο 137 rpm. Σμ ζοβηνυηδια 

δζαεέηεζ επίζδξ αζζεδηήνα (δθεηηνυδζμ) ζηάειδξ, ιία (1) μνεζπάθηζκδ δζηθείδα απμιυκςζδξ ημο δζηηφμο 

κενμφ, ηφπμο ballvalvel ίπηαζ ιία (1) δθεηηνμαάκα ημο δζηηφμο κενμφ επίζδξ 1 ίπιε οθζηυ ηαηαζηεοήξ 

ζχιαημξ απυ μνείπαθημ ηαζ οθζηυ εζςηενζηχκ ηιδιάηςκ απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Σέθμξ, ημ δμπείμ δζαεέηεζ 

μνεζπάθηζκδ δζηθείδα εηηέκςζδξ ηφπμο ball, 2 in. 

Η νφειζζδ ηςκ δμζμιεηνζηχκ ακηθζχκ ηνμθμδμζίαξ ημο δζαθφιαημξ απμπθςνίςζδξ εα βίκεηαζ αοηυιαηα. Η 

δμζμιέηνδζδ εα νοειίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εκδείλεζξ ημο ιεηνδηή οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο πμο 

εβηαείζηαηαζ ζημ θνεάηζμ ελυδμο. 

Ο κεηξεηήο ππνιεηκκαηηθνύ ριωξίνπ δζαεέηεζ έλμδμ 4 -20 mA, βζα ιεηάδμζδ ζήιαημξ ζηδ δμζμιεηνζηή 

ακηθία ημο απμπθςνζςηζημφ δζαθφιαημξ. 

Απμηεθείηαζ απυ ηδ ααζζηή ιμκάδα εθέβπμο - νφειζζδξ ηαζ έκα ηεθί νμήξ ιε πμθανμβναθζηυ δθεηηνυδζμ 

ιέηνδζδξ ημο δζαθοιέκμο πθςνίμο. Σμ ηεθί νμήξ θεζημονβεί ιε οπενπείθζζδ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ζηαεενέξ ζοκεήηεξ πανμπήξ ηαζ πίεζδξ ζημκ αζζεδηήνα ημο δθεηηνμδίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ. 

Σμ ζημζπείμ ακίπκεοζδξ ακηζδνά ζημ ιμνζαηυ πθχνζμ, ημ μπμίμ δζαπέεηαζ δζαιέζμο ηδξ ιειανάκδξ ζημ 

άηνμ ημο αζζεδηήνα ηαζ ακάβεηαζ ζηδκ ηάεμδμ. Η ακηίδναζδ αοηή πνμηαθεί νμή νεφιαημξ πμο είκαζ 
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εοεέςξ ακάθμβδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ. οκεπχξ βζα ηδ ιέηνδζδ, απαζηείηαζ νμή δείβιαημξ αθμφ μ 

αζζεδηήναξ ηαηακαθχκεζ ζοκεπχξ πθχνζμ. 

Γζα ηδκ ηνμθμδυηδζδ ημο ηεθζμφ νμήξ πνδζζιμπμζείηαζ ηοηθμθμνδηήξ (ακηθία) νμήξ 30 Ι/^ζε 

αηιμζθαζνζηή πίεζδ.Η ζοβηέκηνςζδ ημο πθςνίμο ζηδκ έλμδμ θαιαάκεηαζ 0,4 mg/1. 

Γζα ημκ ελαενζζιυ ημο πχνμο απμεήηεοζδξ ηαζ δμζμιέηνδζδξ ηςκ πδιζηχκ ημπμεεηείηαζ ακειζζηήναξ 

ελαενζζιμφ,- αλμκζημφ ηφπμο, 4 - πμθζηυξ, πανμπήξ πενίπμο 23OO-m
A
/hr, --------------------------------  

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ Η/Μ εξγαζηώλ 

δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ Η/Μ 

εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ηωλ εξγαζηώλ ΠΜ. 

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο 

■ Γεμακελή ρισξίσζεο 

Πθήεμξ δζαδνυιςκ 4 

Μήημξ δζαδνυιμο 6,50 m 

Πθάημξ δζαδνυιμο 1,00 m 

Βάεμξ ςθέθζιμ 1,50 m 

Ωθέθζιμξ υβημξ 37,2 m
J 

 

■ Φξεάηην εηζόδνπ - παξάθακςε κνλάδαο απνιύκαλζεο 

Μήημξ 1,65 m 

Πθάημξ 1,00 m 

Ύρμξ 1,00 m 

 

■ Φξεάηην αλάκημεο 

Μήημξ 1,0 m 

Πθάημξ 1,0 m 

Ύρμξ 2,00 m 

 
Πθάημξ εαθάιμο 1,00 m 

■ Φξεάηην απνρισξίσζεο  

Μήημξ εαθάιμο : 1,00 m " 
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΑΔΡΗΜΟΤ 

Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απαίηδζδξ ηςκ ηεοπχκ δδιμπνάηδζδξ βζα ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο ζηα 

ελενπυιεκα θφιαηα ιεβαθφηενδ απυ 3 mg/1, ηα απμθοιαζιέκα θφιαηα μδδβμφκηαζ ζε δελαιεκή ιε ηθίιαηα 

μλοβυκςζδξ ιε δζαδμπζηέξ πηχζεζξ (cascadeaeration). 

Η ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο ζηα θφιαηα, ζηδκ έλμδμ ηδξ δελαιεκήξ αενζζιμφ είκαζ 2 mg/1. Η 

ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο ζηα επελενβαζιέκα θφιαηα, ζηδκ έλμδμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ πνέπεζ κα 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 3 mg/1. Γζα αζθάθεζα, εεςνμφιε ιδδεκζηή ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο μλοβυκμο ζηδκ έλμδμ 

ηδξ δελαιεκήξ ηαείγδζδξ. 

Ανπζηά ηα θφιαηα εζζένπμκηαζ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ ηθίιαηαξ ιεηαενζζιμφ ηαζ εκ ζοκεπεία ζε ηζξ ηνεζξ 

ααειίδεξ. 

Θα ηαηαζηεοαζημφκ ηνεζξ ααειίδεξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, μζ μπμίεξ επανημφκ βζα ημκ ειπθμοηζζιυ 

ηςκ θοιάηςκ ζε μλοβυκμ ιε ζοβηέκηνςζδ 3 mg/1. 

Σα οβνά ιεηά ηδκ ηθίιαηα ιεηαενζζιμφ εα μδδβμφκηαζ ιέζς αβςβμφ ζημ θνεάηζμ ελυδμο. 

 

δζαιμνθςιέκδ ζε ηθίιαηα ηαζ εα έπεζ δζαζηάζεζξ: 

 

Πθάημξ δελαιεκήξ : 1 m 

Πθήεμξ ααειίδςκ : 3 

Γ Βήια : 0,5 m 

Τρμξ δφμ ααειίδςκ : 0,30 m 

Τρμξ ηνίηδξ ααειίδαξ : 0,35 m 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΗΛΤΟ 

Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ιμκάδαξ επελενβαζίαξ ζθφμξ έβζκε βζα ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Β Φάζδξ. 

Η ιμκάδα ιδπακζηήξ πάποκζδξ-αθοδάηςζδξ ζθφμξ έπεζ ζπεδζαζηεί βζα 5ήιενδ εαδμιαδζαία ηαζ 6ςνδ 

διενήζζα θεζημονβία. 

Γζα ηδ θεζημονβία ημο ζοβηνμηήιαημξ ιδπακζηήξ πάποκζδξ ηαζ αθοδάηςζδξ δζαηίεεκηαζ ηα παναηάης: 





 

Σελίδα 99 

X Σμ ζφζηδια απμεήηεοζδξ ηαζ πνμεημζιαζίαξ ημο πμθοδθεηηνμθφηδ ιαγί ιε ημοξ ακαδεοηήνεξ ηαζ ηζξ 

δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ. 

X Σμ ζφζηδια ακάιζλδξ πμθοδθεηηνμθφηδ ηαζ θάζπδξ ηαζ ημκ ακαιζηηήνα. Η ακάιζλδ εα επζηοβπάκεηαζ ζημ 

ηφιπακμ ακάιζλδξ. 

X Η ιδπακζηή ηνάπεγα πάποκζδξ. 

X Η ηαζκζμθζθηνυπνεζζα πμθθαπθχκ ααειζδχκ ζοιπίεζδξ X Ο ημπθίαξ απμημιζδήξ ηδξ αθοδαηςιέκδξ 

ζθφμξ X Σμ ζφζηδια αοημιάημο εθέβπμο ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ. 

X Η πανμπή κενμφ οπυ ορδθή πίεζδ βζα ηδκ έηπθοζδ ηδξ ηνάπεγαξ ηαζ ηςκ ηαζκζχκ ηδξ πνέζζαξ X Ο 

αενμζοιπζεζηήξ, βζα ηδκ ηάκοζδ ηςκ ηαζκζχκ. 

Σμ ζοβηνυηδια ημο παποκηή ηαζ ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ εκηυξ ημο ηηζνίμο ηςκ ένβςκ 

εζζυδμο - πνμεπελενβαζίαξ - ιδπακζηήξ πάποκζδξ / αθοδάηςζδξ. 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΥΤΝΖ - ΑΦΤΓΑΣΧΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΥΤΝΖ 

Η πενίζζεζα αζμθμβζηή θάζπδ απυ ημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ, απάβεηαζ πνμξ ηδ ιδπακζηή πάποκζδ - 

αθοδάηςζδ, ιε ηδ αμήεεζα δφμ οπμανφπζςκ ακηθζχκ πμο πενζβνάθδηακ ζηδκ πανάβναθμ 2.2.5.. 

Η θάζπδ ανπζηά μδδβείηαζ ζε δμπείμ υπμο ακαιζβκφεηαζ ιε ημ δζάθοια πμθοδθεηηνμθφηδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ηνμθμδμηεί ηδκ ιδπακζηή ηνάπεγα πάποκζδξ. Σμ δμπείμ ακάιζλδξ εα εβηαηαζηαεεί ακάκηδ ημο 

ζοβηνμηήιαημξ, είκαζ ακμλείδςημ AISI304, ηοηθζηήξ δζαημιήξ (δζάιεηνμξ 600 mm, φρμξ 2000 mmηαζ 

υβημξ ηοιπάκμο 500 It) ηαζ δζαεέηεζ ηαηαηυνοθμ ακαδεοηήνα απυ AISI304, βζα ηδκ ακάιζλδ ζθφμξ - 

δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ, ιε ζζπφ 0,55 KWηαζ ζηνμθέξ ημο ακαδεοηήνα πενίπμο 40 rpm. 

Η ιδπακζηή ηνάπεγα πάποκζδξ έπεζ πθάημξ ηαζκίαξ 1,00 m. Η ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία εββοάηαζ απυδμζδ 

(ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ ζηδκ έλμδμ) 5%, βζα επελενβαζία θάζπδξ ιε ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ 0,82% ζηδκ 

είζμδμ. Η εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ημο παποκηή είκαζ 0,55 KW. 

ηδ ιμκάδα αοηή επζηοβπάκεηαζ δ ιδπακζηή πάποκζδ ηδξ πενίζζεζαξ αζμθμβζηήξ ζθφμξ ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζηενεχκ ηδξ θάζπδξ πνζκ απυ ηδ ιδπακζηή αθοδάηςζή ηδξ. Η πάποκζδ 

επζηοβπάκεηαζ ιε αανφηδηα ζε ιδπακζηή ηνάπεγα, ιε οπμαμήεδζδ δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ. 

Σν πιαίζην ζπλνιηθά ηνπ κεραληθνύ παρπληή είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από 

αλνμείδσην ράιπβα AIST304. 

Η δζαδζηαζία απμπςνζζιμφ ηςκ οδάηςκ απυ ηα θφιαηα ιπμνεί κα οπμδζαζνεεεί ζηα αηυθμοεα ηιήιαηα: 





 

Σελίδα 100 

Ανπζηά δ ηνμηζδςιέκδ θάζπδ δζαζηνχκεηαζ πάκς ζηδκ ηαζκία ιέζς ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ (δζακειδηήξ 

νμήξ) 

Σμ κενυ δζαπςνίγεηαζ απυ ηδκ θάζπδ ιέζς αανφηδηαξ ζε ιία γχκδ ηαηάθθδθμο ιήημοξ. ε αοηυ ημ ζηάδζμ 

δ αθοδάηςζδ οπμαμδεείηαζ ιε δζάηαλδ απμηεθμφιεκδ απυ ζεζνά ζημζπείςκ πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ζοκεπή 

ακάιζλδ ηδξ θάζπδξ αολάκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα δζαπςνζζιμφ. 

ημ πέναξ ηδξ γχκδξ υπμο επζηοβπάκεηαζ δ αθοδάηςζδ ιε αανφηδηα δ θάζπδ ηαηά ηδκ έλμδμ ηδξ οπυηεζηαζ 

ζε εθαθνά ζοιπίεζδ αολάκμκηαξ ηαη' αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ απυδμζδ ηδξ αθοδάηςζδξ. 

Απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο 

Η πνμζημθθδιέκδ ζηδκ ηαζκία πίηηα απμημθθάηαζ ιέζς ιίαξ θεπίδαξ απυλεζδξ. Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ 

θεπίδαξ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ηαζκίαξ θνμκηίγεζ ζφζηδια νοειζγυιεκςκ εθαηδνίςκ πμο πανέπμοκ 

ηδκ απαναίηδηδ δφκαιδ πςνίξ κα πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιυ ημο οθζημφ ηδξ ηαζκίαξ. Η θάζπδ απμννίπηεηαζ ιε 

αανφηδηα ζηδκ γχκδ αθοδάηςζδξ, ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ. 

Σύζηεκα πιύζεο ηνπ ηκάληα 

Απμηεθείηαζ απυ ζςθήκα ζηδκ επζθάκεζα ημο μπμίμο έπμοκ ημπμεεηδεεί ηα αοημηαεανζξυιεκα ζηυιζα 

ρεηαζιμφ. Σμ ζφζηδια έπεζ ημπμεεηδεεί εκηυξ ηαηάθθδθμο ζηεβακμφ-ηζαςηίμο _χζηε κα απμθεφβεηαζ δ 

δζάποζδ ζηαβμκζδίςκ (aerosol )ζημκ πχνμ ενβαζίαξ. Σα κενά ηδξ εηπθφζεςξ ηαεχξ ηαζ ηα ζηναββίζιαηα 

ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε έκα ζοθθεηηήνα απυ ακμλείδςημ πάθοαα, μ μπμίμξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ηάης απυ ηδκ 

ηαζκία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μδδβμφκηαζ ζημ δίηηομ ζηναββζδίςκ. Γζα ηδκ πθφζδ ηςκ ηαζκζχκ πνδζζιμπμζείηαζ 

κενυ απυ ηδ δελαιεκή κενμφ. Ο ρεηαζιυξ ημο κενμφ βίκεηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ηαζκίαξ πμο 

ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηδκ θάζπδ χζηε ηα εβηθςαζζιέκα ζηενεά κα ελςεμφκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ εζζυδμο 

ημοξ. 

Ταηλία 

Ο ηαζκία είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ πμθοεζηένα. Η ζφκδεζδ ηςκ άηνςκ ημο ζιάκηα βίκεηαζ ιέζς clipper. 

Δηάηαμε ηάλπζεξ ηνπ ηκάληα 





 

Σελίδα 101 

Η ηάκοζδ ημο ζιάκηα επζηοβπάκεηαζ είηε ιδπακζηά ιε ηδκ πνήζδ νάαδμο ημπμεεηδιέκδξ ζηδκ ηάεε πθεονά 

ημο ηοθίκδνμο ηάκοζδξ ζηδκ πθεονά εζζυδμο ηδξ θάζπδξ, είηε πκεοιαηζηά ιε ελανηήιαηα ηακφζεςξ πμο 

είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζημ έκα άηνμ ημο ηοθίκδνμο ιεηαδυζεςξ ηδξ ηζκήζεςξ. 

ΣΑΗΝΗΟΦΗΛΣΡΟΠΡΔΑ - ΑΦΤΓΑΣΧΖ ΗΛΤΟ 

Γζα ηδκ αθοδάηςζδ ηδξ παποιέκδξ ζθφμξ εβηαείζηαηαζ ηαζκζμθζθηνυπνεζζα ιε πθάημξ ηαζκίαξ 1,00 m. Η 

ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία εββοάηαζ απυδμζδ (ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ ζηδκ έλμδμ) >20% βζα αθοδάηςζδ 

θάζπδξ ιε ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ 5% ζηδκ είζμδμ. Η ηίκδζδ ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ πνμένπεηαζ απυ 

ηζκδηήνα αολμιεζμφιεκδξ ηαπφηδηαξ, εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ 0,75 KW. 

Σν πιαίζην είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην ράιπβα AISI304. 

ηυπμξ ηδξ αθοδάηςζδξ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζηενεχκ ηδξ θάζπδξ ζε ορδθά επίπεδα 

(ιεβαθφηενδξ ημο 20%) ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ. Η θάζπδ ιεηά ηδκ αθοδάηςζδ είκαζ ζε λδνή-

ηαηάζηαζδ ηαζ πανμοζζάγεζ ιεζςιέκμ υβημ, βεβμκυξ πμο ηάκεζ ηδκ ιεηαθμνά ηδξ θεδκυηενδ ηαζ 

εοημθυηενδ. 

Η ηαζκζμθζθηνυπνεζα είκαζ δζαημπηυιεκδξ θεζημονβίαξ δδθαδή θεζημονβεί 6 χνεξ ηδκ διένα βζα 5ήιενδ 

εαδμιαδζαία ενβαζία. Με ημκ πενζμνζζιυ ημο πνυκμο θεζημονβίαξ ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζαξ επζηοβπάκεηαζ ημ 

επζεοιδηυ πμζμζηυ αθοδάηςζδξ εκχ ζοβπνυκςξ πενζμνίγεηαζ ζδιακηζηά ημ θεζημονβζηυ ηδξ ηυζημξ ηαζ 

πανάθθδθα οπάνπεζ άκεζδ πνυκμο βζα ηδκ απαναίηδηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ημ πθφζζιυ ηδξ. 

Η θεζημονβζηή ανπή ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ ααζίγεηαζ ζηδ ζοιπίεζδ ηδξ ζθφμξ ιεηαλφ δφμ (2) 

οδαημπεναηχκ αηέν ιμκχκ ηαζ πνμμδεοηζηά ζοβηθζκμοζχκ ηαζκζχκ πμο πενζζηνέθμκηαζ (ηζκμφκηαζ) 

ζοβπνμκζζιέκα ιε ιαζακδνζηή πμνεία (S) πένζλ ανζειμφ ηοθίκδνςκ. Η αθοδαηςιέκδ ζθφξ είκαζ απμηέθεζια 

ηδξ πίεζδξ πμο ελαζηείηαζ απυ ηζξ ηαζκίεξ θυβς ηδξ ιαζακδνζηήξ ηίκδζδξ. 

Η θεζημονβία ηδξ αθοδάηςζδξ πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ ιδπακμθμβζηχκ δζαηάλεςκ ηαζ πενζβνάθεηαζ 

παναηάης: 

Δηαλνκή ηεο ιάζπεο 

Όπςξ πνμακαθένεδηε δ ηνμηζδςιέκδ θάζπδ δζαζηνχκεηαζ πάκς ζημκ ζιάκηα ζημ πνχημ ηιήια ηδξ 

πνέζζαξ υπμο ζοκηεθείηαζ δ αθοδάηςζδ ιε αανφηδηα ιέζς ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ (δζακειδηήξ νμήξ). 

Αθπδάηωζε κ8βαζύηεηα 





 

Σελίδα 102 

Σμ κενυ δζαπςνίγεηαζ απυ ηδκ θάζπδ ιέζς αανφηδηαξ ζε γχκδ ηαηάθθδθμο ιήημοξ. ε αοηυ ημ ζηάδζμ δ 

αθοδάηςζδ οπμαμδεείηαζ ιε δζάηαλδ απμηεθμφιεκδ απυ ζεζνά ζημζπείςκ πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ζοκεπή 

ακάιζλδ ηδξ θάζπδξ αολάκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα δζαπςνζζιμφ. Σα ίδζα ζημζπεία ηαηά ηδκ ηίκδζδ ημο 

ζιάκηα ζπδιαηίγμοκ ηακάθζα ζηα μπμία δζεοημθφκεηαζ δ απμννμή ηςκ ζηναββζδίςκ πνμξ ηδκ πμάκδ 

ζοθθμβήξ ημοξ. 

Αθπδάηωζε κβζπκπίεζε 
Η ζοιπίεζδ ηδξ ηνμηζδςιέκδ θάζπδξ επζηεθείηαζ ζε ηνία ζηάδζα. Σμ πνχημ ζηάδζμ 

 _ επζηοβπάκεηαζ ζημ ηιήια εηείκμ ηδξ πνέζζαξ υπμο δ ηάης ηαζκία ζοβηθίκεζ ιε ηδκ επάκς 

(πνμζδιείςζδ). Σμ δεφηενμ ζηάδζμ ζοκηεθείηαζ ζηδκ πνχηδ ζεζνά ηοθίκδνςκ υπμο θυβς ηδξ βεςιεηνίαξ 

ελαζηείηαζ ιέζδ πίεζδ θυβς ηδξ επαθήξ, εκχ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ελαζηείηαζ ορδθή πίεζδ επάκς ζηδκ 

ηνμηζδςιέκδ θάζπδ. 

Η ζοιπίεζδ ζε ηνία ζηάδζα ελαζθαθίγεζ ηδκ μιαθή ηαζ ζηαδζαηή αθοδάηςζδ ηδξ θάζπδξ απμηνέπμκηαξ ηδκ 

άθζλδ πμθφ οδανήξ θάζπδξ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζηαδίμο 

αοημφ. 

Απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο 

Η πνμζημθθδιέκδ ζημκ ζιάκηα πίηηα απμημθθάηαζ απυ ηδκ επάκς ζεζνά ηοθίκδνςκ ιέζς ιίαξ θεπίδαξ 

απυλεζδξ. Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ θεπίδαξ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ζιάκηα θνμκηίγεζ ζφζηδια 

νοειζγυιεκςκ εθαηδνίςκ πμο πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ δφκαιδ πςνίξ κα πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιυ ημο 

οθζημφ ημο ζιάκηα. Η αθαζνμφιεκδ πίηηα μδδβείηαζ ιε εθεφεενδ πηχζδ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ ηδξ. 

Ταηλίεο 

Η αθοδάηςζδ ηδξ θάζπδξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηαζκίεξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ πμθοεζηένα ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ 

ημοξ ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ απμζοκανιμθυβδζδ ημο πθαζζίμο ή άθθμο ιδπακζημφ ιένμοξ ηδξ πνέζζαξ. 

Η ζφκδεζδ ηςκ άηνςκ ηςκ ηαζκζχκ βίκεηαζ ιέζς μΐίννμηαπυ AISI304 πςνίξ κα δδιζμονβδεεί ηίκδοκμξ 

ειπθμηήξ ιε ηζξ θεπίδεξ ηςκ λέζηνςκ θάζπδξ. 

Δηάηαμε ηάλπζεο ηνπ ηκάληα 

Κάεε ηαζκία είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ακελάνηδημ ζφζηδια ηάκοζδξ. Η ηάκοζδ επζηοβπάκεηαζ είηε ιε 

ιδπακζηή δζάηαλδ ηάκοζδξ πνμζανιμζιέκδ ζηδκ ηάεε πθεονά ημο ηοθίκδνμο είηε ιε ηδ αμήεεζα 

πκεοιαηζηχκ ειαυθςκ. 

Δηάηαμε απηόκαηεο επζπγξάκκηζεο ηωλ ηαηληώλ 





 

Σελίδα 103 

Λυβς ημο βθμζχδμοξ ηαζ οδανμφξ ηδξ θάζπδξ ζημ ηιήια πνμαθοδάηςζδξ ηαζ πνμζοιπίεζδξ είκαζ εφημθδ-

Λ
δ-απμνφειζζδ ηδξ απυθοηα εοεφβναιιδξ ημζκήξ πμνείαξ ηςκ ηαζκζχκ. Δίκαζ επζαεαθδιέκδ θμζπυκ δ 

αοηυιαηδ εοεοβνάιιζζδ ηςκ ηαζκζχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα θεζημονβίαξ. 

Σμ ζφζηδια εοεοβνάιιζζδξ θεζημονβεί πκεοιαηζηά ηαζ είκαζ ζπεδζαζιέκμ χζηε κα ελαζθαθίγεζ ηδκ ζοκεπή 

ηαζ αοηυιαηδ εοεοβνάιιζζδ ηάεε ηαζκίαξ ακελάνηδηα. 

ε ηάεε πθεονά ηςκ ηαζκζχκ ηαζ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ οπάνπεζ αζζεδηήνζμ πμο επζηδνεί ηδκ εοεφβναιιδ 

ηίκδζδ ηδξ ηαζ εκενβμπμζεί πκεοιαηζηυ δζακμιέα. Όηακ εκενβμπμζδεεί μ πκεοιαηζηυξ δζακμιέαξ δζμπεηεφεζ 

ημκ αένα ζημ έιαμθμ ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά βζα έθλδ ή χεδζδ ημο ηοθίκδνμο. 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Οζ πεζνζζιμί βίκμκηαζ απυ ηαηάθθδθμ πίκαηα ημπμεεηδιέκμ ζημ εάθαιμ εθέβπμο ηαζ εα πενζθαιαάκεζ ηαη’ 

εθάπζζημ ηα αηυθμοεα: 

Αοηυιαημ έθεβπμ εηηίκδζδξ ηςκ ηφηθςκ επακάθδρδξ 

Αοηυιαηδ δζαημπή ηςκ ηφηθςκ επακάθδρδξ 

Ροειζζηή ηδξ ζοπκυηδηαξ ηνμθμδυηδζδξ ιε ζθφ 

Γζαηυπηδ πεζνζζιμφ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ηαζκζχκ 

Ροειζζηή ηαπφηδηαξ ηςκ ηαζκζχκ 

Ροειζζηή ηαπφηδηαξ ηδξ ακηθίαξ ηνμθμδυηδζδξ ιε ακηζδναζηήνζμ 

Γζαηυπηδ ηδξ ακηθίαξ πθφζεςξ ηςκ ηαζκζχκ 

Γείηηεξ θεζημονβίαξ υθςκ ηςκ ηζκδηήνςκ ηςκ ηαζκζχκ ηαζ υθςκ ηςκ ακηθζχκ 

Μεηνδηέξ ηςκ ςνχκ θεζημονβίαξ 

Δκδείλεζξ ηαηάζηαζδξ ζοκαβενιμφ πμο πνμηαθείηαζ 

υηακ δ ζηάειδ ακηζδναζηδνίμο ζηδ δελαιεκή είκαζ παιδθή ή βεκζηά δζαημπεί δ δμζμιέηνδζή ημουηακ 

οπενθμνηςεεί ή δζαημπεί δ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα ηςκ ηαζκζχκ. Σμ ζφζηδια ακίπκεοζδξ ακςιαθίαξ 

πνμηαθεί αοηυιαηα άιεζδ δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζαξ ηαζ ηςκ ακηθζχκ 

ηνμθμδυηδζδξ ιε ζθφ ηαζ ακηζδναζηήνζα. 

19. ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ 

Η παναζηεοή ημο δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ εα βίκεηαζ ζε έκα πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκμ ζφζηδια 

ζοκεπμφξ παναβςβήξ δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ. Σμ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ εαθάιμοξ υπμο 

είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζζάνζειμζ ακαδεοηήνεξ, ζζπφμξ 1.1 KW, 0.37 KWηαζ 0.37 KW, ακά εάθαιμ 
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ακηίζημζπα ηαζ ιε δοκαιζηυηδηα δελαιεκήξ ανπζηήξ ακαιίλεςξ 1000 ίηαζ δοκαιζηυηδηα δελαιεκχκ 

ςνίιακζδξ / εθανιμβήξ 2 x1000 It 

Ο πνχημξ εάθαιμξ είκαζ εάθαιμξ πνμεημζιαζίαξ, μ δεφηενμξ εάθαιμξ ςνίιακζδξ ηαζ μ ηνίημξ απμεήηεοζδξ 

ημο δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ. Σμ ζοβηνυηδια έπεζ δοκαηυηδηα παναβςβήξ δζαθφιαημξ ζε 

ζοβηέκηνςζδ 0,1-0,5%. 

Η ηνμθμδυηδζδ ημο δζαθφιαημξ εθανιμβήξ είκαζ ζοκεπήξ, εκχ ημ ζοβηνυηδια λδνάξ ηνμθμδμηήζεςξ ηδξ 

ζηυκδξ πμθοδθεηηνμθφηδ ηαεχξ ηαζ δ ηνμθμδμζία κενμφ είκαζ αζοκεπήξ 

δζαδζηαζία, χζηε κα επζηνέπεηαζ δ ςνίιακζδ ημο δζαθφιαημξ. 

Σμ ζοβηνυηδια δζαεέηεζ επίζδξ ηα ελήξ: 

m* Γμζμιεηνζηυ ημπθία ζηενεμφ πμθοδθεηηνμθφηδ ιε εενιαζκυιεκδ έλμδμ ημπθία βζα απμθοβή εζζπχνδζδξ 

οβναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο πενζζηνμθήξ ημο λ Σνεζξ (3) ηαηαηυνοθμοξ ακαδεοηήνεξ m* 

Αζζεδηήνεξ ζηάειδξ 

* Μία (1) δζηθείδα απμιυκςζδξ, ιία (1) δθεηηνμαάκα κενμφ, έκαξ (1) νοειζζηήξ πίεζδξ ηαζ έκαξ (1) 

ιεηνδηήξ νμήξ κενμφ ξ Σνεζξ (3) δζηθείδεξ εηηέκςζδξ ημο ζοβηνμηήιαημξ 

Γζα ηδ ιεηαθμνά ημο δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ ζημ δμπείμ ακάιζλδξ ιε ηδ θάζπδ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

δφμ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ πνμμδεοηζηήξ ημζθυηδηαξ, δ ιία εθεδνζηή. 

Οζ ακηθίεξ έπμοκ δοκαηυηδηα πανμπήξ πενίπμο 70-1200 lt/φζε ιέβζζηδ πίεζδ 4 bar. Οζ ακηθίεξ εα δζαεέημοκ 

εκζςιαηςιέκμ inverter, δζηθείδεξ ηαζ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ. 

20. ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Πνμζθένεηαζ ζοβηνυηδια πθφζδξ δφμ μνζγυκηζςκ ακηθζχκ (δ ιία εθεδνζηή), ημ μπμίμ πανέπεζ κενυ οπυ 

ορδθή πίεζδ απυ ηδ δελαιεκή κενμφ. Η ηάεε ακηθία έπεζ ζδιείμ θεζημονβίαξ 10 m
3
/hζε ιακμιεηνζηυ 

80mχζηε κα ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ιμκάδαξ ιδπακζηήξ πάποκζδξ - αθοδάηςζδξ. 

Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ ζε αένα εβηαείζηαηαζ ειαμθμθυνμξ αενμζοιπζεζηήξ ιε αενμθοθάηζμ 

1501ί, δοκαιζηυηδηαξ 300 Ι^ΐδζε ιεβίζηδ πίεζδ 10 bar. 

Σα ζηναββίδζα απυ ηδκ πάποκζδ - αθοδάηςζδ ηδξ θάζπδξ εα μδδβμφκηαζ ιέζς ημο δζηηφμο ζηναββζδίςκ ζημ 

θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 
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Η απμιάηνοκζδ ηδξ αθοδαηςιέκδξ θάζπδξ εα βίκεηαζ ιε έκα ημπθία ζε θμνηδβυ υπδια ημο Γήιμο. Ο 

ημπθίαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα AISI304 ιε ζζπφ δθεηηνμιεζςηήνα 0,37 KWηαζ 

ζηνμθέξ ζηδκ έλμδμ ημο ιεζςηήνα πενίπμο 14 rpm. 

Λ. Πεξηγξαθή 

Δκηυξ ημο ηηζνίμο ηςκ ένβςκ εζζυδμο - πνμεπελενβαζίαξ - πάποκζδξ / αθοδάηςζδξ, εα 

ηαηαζηεοαζηεί δελαιεκή κενμφ, πμο εα ηνμθμδμηεί ημ ζοβηνυηδια πάποκζδξ / αθοδάηςζδξ, βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ πθφζδξ ηςκ ηαζκζχκ ηαζ επζπθέμκ εα ηαθφπηεζ ηζξ οπυθμζπεξ απαζηήζεζξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ ζε αζμιδπακζηυ κενυ. 

Σμ ζοβηνυηδια πάποκζδξ αθοδάηςζδξ ηνμθμδμηείηαζ υπςξ πνμακαθέναιε ιέζς δφμ μνζγυκηζςκ ακηθζχκ. 

Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ οπυθμζπςκ απαζηήζεςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζε αζμιδπακζηυ κενυ εβηαείζηαηαζ έκα 

πζεζηζηυ ζοβηνυηδια ιε δμπείμ πίεζδξ 500 It, πανμπήξ 18 m
3
/hrζε 76 m. Γζα ηδκ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ 

ημο πζεζηζημφ ζοβηνμηήιαημξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνεζξ πθςηήνμδζαηυπηεξ ζηάειδξ. 

Η πθήνςζδ ηδξ δελαιεκήξ κενμφ εα πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηαηάθθδθδξ οπμανφπζαξ ακηθίαξ 

εβηαηεζηδιέκδ ζημ θνεάηζμ ελυδμο, πανμπήξ 18 m
3
/hrζε 9,2 m. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ακηθίαξ αοηήξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ θθμηέν ζηάειδξ Δκαθθαηηζηά, δ δελαιεκή πθδνχκεηαζ ιε πυζζιμ 

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ 

■ Γελαιεκή κενμφ 

Μήημξ : 3,95 m 

Πθάημξ : 1,65 m 

Ωθέθζιμ αάεμξ : 2,50 m 

Οθζηυ αάεμξ : 2,90 m 

Ωθέθζιμξ υβημξ : 16,30 m
3 
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ΓΟΜΟΚΟ, 27 / 04 /2021 

 

 

ΓΟΜΟΚΟ, 27  / 04  /2021 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΤΓΓ  

  

ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 ΜΠΙΛΙΡΗ ΓΗΜΗΣΡΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

ΥΡΗΕΣΙΑ: ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ 

ΔΟΜΟΚΟΥ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 

 

66.067,20€ ΜΕ ΦΡΑ 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 93/2021 

 

ΧΗΣΗ: 2021 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Τθσ επιχείρθςθσ ι κοινοπραξίασ, επιχειριςεων …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε ζδρα 
τ………………………..………………οδόσ …………………………………………..………………… αρικµ. ……....….. Τ.Κ.: 
…………………… Τθλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…  

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ του διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα και των 
λοιπϊν εγγράφων διαδικαςίασ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 
αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα 
αυτά και αναλαμβάνω τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ με τισ ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ: 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

A.T. ΡΕΙΓΑΦΗ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΡΑΝΗ (€) 

1 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 

 

 

 

μινασ 

 

 

 

12             

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ (για 12 μινεσ)      ……. 

ΦΡΑ (24%)      …….. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      …….. 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΩ 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΩ 

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι …………………………. 

 (τόποσ και θμερομθνία) 

 

Ο Ρροςφζρων  

(Σφραγίδα – υπογραφή 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 
 

 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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 ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

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)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 800111783
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.domokos.gr
Πόλη: ΔΟΜΟΚΟΣ
Οδός και αριθμός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1
Ταχ. κωδ.: 35010
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2232022385
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: e.papapostolou@domokos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την 
εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, την υγιεινολογική παρακολούθηση 
και τη συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης κ.α.) της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Δομοκού.
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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
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
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 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.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 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.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους
Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα 
και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
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Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
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Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέσα μελέτης και έρευνας
Ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα ακόλουθα μέσα μελέτης και έρευνας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
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Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά 
το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
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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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
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Λήξη
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:

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 στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

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




