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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 ο οποίοσ είναι 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 οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ  

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ – Α/Α ΕΣΘΔΘΣ 176478 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ και από τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο 
διαδίκτυο (ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Δομοκοφ (http://www.domokos.gr/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου Δομοκοφ 
για τα ζτθ 2023 και 2024. Θ δαπάνθ  κα βαρφνει τον Κ.Α.  70.7336.0007 

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ αρικμ. πρωτ. 27948/25-10-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ43Ω9Α-Γ57, ΑΔΑΜ: 
22REQ011483976) απόφαςθ πολυετοφσ ζγκριςθσ κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 
του π.δ 80/2016,  ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143) για τθν ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2023 και 2024 του προχπολογιςμοφ του Διμου Δομοκοφ.  

http://www.domokos.gr/
http://www.domokos.gr/




1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι των απαραίτθτων υπθρεςιϊν για τθ  «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΒΙΟΚΑ 
ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΧΥΤΑ», κακϊσ θ εγκατάςταςθ του ΧΥΤΑ που βρίςκεται ςτο Διμο Δομοκοφ  πρζπει να 
λειτουργεί  ςυνεχϊσ  και αδιαλείπτωσ  όλο  το χρόνο  προκειμζνου να μθν επιβαρυνκεί περιβαλλοντικά θ 
ευρφτερθ περιοχι. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : *90530000-1] – Λειτουργία χϊρου απόκεςθσ απορριμμάτων. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 98.394,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 79.350,00€, ΦΡΑ ίςο με 19.044,00 €). 

Θ δαπάνθ  κα βαρφνει τον Κ.Α.  70.7336.0007 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.   

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
(αρικμ.105/2022 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 Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (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 Συμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, 
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, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη 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»,  

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ» 
(ΑΔΑ: ΨΤΟ46ΜΤΛ-Χ92). 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ», 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων », 

 τθσ υπ’ αρίκμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Βϋ/22-3-2017), «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 





Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, 
του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016,  

 τθσ υπ’ αρικμ. 76928/9-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/Βϋ/13-7-2021), «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)», 

 τθσ υπ’ αρικμ. 64233 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  
και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

 του Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων), 

 του ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4912/2022 (Α’ 59/17-03-2022), «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του 
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ», 

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

 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, Συγγενικά 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.» 

 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. 231/2022 (ΩΝΦ8Ω9Α-ΜΘΧ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Δομοκοφ με τθν 
οποία ζγινε θ ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ο κακοριςμόσ των όρων διενζργειασ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ  

 





1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  21/11/2022 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 
π.μ.  

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Δεν απαιτείται (διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων). 

Β.   Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) .  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΡΟΣ», Θρϊων 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τθλζφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 
29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr 

  «ΣΕΝΤΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίασ-Ακθνϊν – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τθλ.: 2231050661, E-mail: 
sentra@sterea.gr 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Ραράλλθλα, κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ   

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

Γ.   Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:info@lamiakos-typos.gr
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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: 

1. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

2. θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  (προκφρθξθ)  

3.  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 
τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. θ υπ’ αρικμόν 105/2022 τεχνικι μελζτθ *ΡΑΑΤΘΜΑ Ι+ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) . 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει 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 θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι 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) όταν, 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) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

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

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




Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ 
μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ 
τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, 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. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), 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 Τ.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, 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 των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 





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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

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 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 1.587,00 
ευρϊ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 





Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) 
υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) 
δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 
και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι 
ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

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 ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

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), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι 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 παρ. 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του 
Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5 Ιουλίου 2017 ςχετικά με 
τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 
υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 
155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, 





κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ 
διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 
4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15 Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139), 

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), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

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  

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. 





Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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 
ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3 α) Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

 

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 
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, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 
τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και 
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο 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 ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 

γεγονόσ.  

2.2.3.5. Δεν προβλζπεται θ εφαρμογι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 8 του ν.3310/2005 περί 

ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν για ςυμβάςεισ κάτω του ενόσ (1.000.000,00€) εκατομμυρίου ευρϊ. 

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 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  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). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 
ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και 
μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 
παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με 
τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία 
κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 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, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται 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 ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά 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.  

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, το κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ πρζπει να πλθρεί το παρόν κριτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
α) κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, να ζχουν τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ εγκατάςταςθσ ΧΥΤΑ αντίςτοιχων προδιαγραφϊν με αυτι 
του Διμου Δομοκοφ. 

β) να διακζτουν: 

 Ζνα  Χθμικό  Μθχανικό  ΡΕ ι Ρεριβαντολλόγο Μθχανικό ΡΕ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με τουλάχιςτον 4-
ετι εμπειρία ςε  μονάδα επεξεργαςίασ  ςτραγγιδίων τεςςάρων (4) ςταδίων που να περιλαμβάνει τα  
ακόλουκα ςτάδια: 1)Φυςικοχθμικι  προεπεξεργαςία, 2)Φωτοχθμικι  επεξεργαςία solar  photo- 
FENTON  με  χριςθ  θλιακισ πλατφόρμασ, 3)Βιολογικι  επεξεργαςία με το τεχνολογικό  ςχιμα  
ΒΑRDENPHO  5  ςταδίων, 4)Αντίςτροφθ  Πςμωςθ. Επίςθσ  πρζπει να  διακζτει  εμπειρία  ςε  λειτουργία  
Χθμικοφ εργαςτθρίου  ΧΥΤΑ για τθν  κακθμερινι παρακολοφκθςθ  των  ρυπαντικϊν φορτίων των 
ςτραγγιδίων. 

 Ζνα χειριςτι ερπυςτριοφόρου προωκθτι και ερπυςτριοφόρου  εκςκαφζα. 

 Ζναν οδθγό  με άδεια οδιγθςθσ  Εϋ κατθγορίασ.   

 Ζναν εργάτθ  γενικϊν κακθκόντων  
            γ)   να διακζτουν ι να μιςκϊςουν: 

 Ζνα ερπυςτριοφόρο εκςκαφζα άνω των 100 ίππων. 

 Ζνα  φορτθγό  μεταφοράσ  μθχανθμάτων  άνω  των  450 ίππων. 

 Ζνα φορτθγό μεταφοράσ υλικϊν με  χωματουργικι  καρότςα και ανατροπι 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1 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. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3. 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου 
δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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 δια του ΕΕΕΣ κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με 

το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι 

τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι..  

 





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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 





δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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 τθν παράγραφο 2.2.3.2 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   

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  





ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 
ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 
ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ 
μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό 
διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

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 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

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 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 απαιτείται να διακζτουν να είναι μζλθ του Αρμόδιου 
Επιμελθτθρίου (Εμπορικοφ) και Εμπορικοφ Μθτρϊου. 

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. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

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





Για τθν απόδειξθ των απαιτοφμενων ςτθν παροφςα παράγραφο, οι διαγωνιηόμενοι  οφείλουν να 
προςκομίςουν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ τα παρακάτω: 

 ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςυνοδευόμενεσ από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ αυτϊν, οι οποίεσ να 
ςχετίηονται με τθν λειτουργία εγκατάςταςθσ ΧΥΤΑ αντίςτοιχων προδιαγραφϊν με αυτι του Διμου 
Δομοκοφ  

 αποδεικτικά τίτλων ςπουδϊν και εμπειρίασ 
 άδειεσ οδιγθςθσ φορτθγϊν και χειριςτι μθχανθμάτων ζργων 
 πίνακα προςωπικοφ ςτον οποίο να αναφζρεται ότι απαςχολοφν/ κα απαςχολιςουν: 
 -  Ενα  Χθμικό  Μθχανικό  ΡΕ ι Ρεριβαντολλόγο Μθχανικό ΡΕ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με      

τουλάχιςτον 4-ετι εμπειρία ςε  μονάδα επεξεργαςίασ  ςτραγγιδίων τεςςάρων (4) ςταδίων  που 
να περιλαμβάνει τα  ακόλουκα ςτάδια: 1)Φυςικοχθμικι  προεπεξεργαςία,  2)Φωτοχθμικι  
επεξεργαςία solar  photo- FENTON  με  χριςθ  θλιακισ πλατφόρμασ,  3)Βιολογικι  επεξεργαςία με 
το τεχνολογικό  ςχιμα  ΒΑRDENPHO  5  ςταδίων,  4)Αντίςτροφθ  Πςμωςθ. Επίςθσ  πρζπει να  
διακζτει  εμπειρία  ςε  λειτουργία  Χθμικοφ  εργαςτθρίου  ΧΥΤΑ για τθν  κακθμερινι 
παρακολοφκθςθ  των  ρυπαντικϊν φορτίων των  ςτραγγιδίων  
-     Ζνα χειριςτι ερπυςτριοφόρου προωκθτι και ερπυςτριοφόρου  εκςκαφζα. 

        -     Ζναν οδθγό  με άδεια οδιγθςθσ  Εϋ κατθγορίασ.   
  -     Ζναν εργάτθ γενικϊν κακθκόντων   
 ζγγραφα κυριότθτασ, μίςκωςθσ ι δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο 

υποψιφιοσ ανάδοχοσ για τα ανωτζρω οχιματα και μθχανιματα ζργων, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα 
ζγγραφα για τθν νόμιμθ χριςθ αυτϊν (άδειεσ κυκλοφορίασ, αςφαλιςτιρια, ΚΤΕΟ, κλπ). 

 

Β.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 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,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

 

i) 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 του 
ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ 
ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν 





οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 
διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 
διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά 
περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα 
χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον 
διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα 
κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα 





δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Β.11. 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. 

 

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 ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ 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. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ 
εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 
64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ»  





Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το 
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο 
εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 
910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 
και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου 
ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  
εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 
ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται 
ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να 
πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των 
ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 





δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 
που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και 
εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 
παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια 
ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 
1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 
βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με 





τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά 
περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

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 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. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα  Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ επακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναφερόμενων ςτο ανωτζρω άρκρο 2.2.6, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί 
θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα   

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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 τιμι  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Τιμζσ 

*ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ+ 

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




Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα (μινασ) εφόςον προκφπτει από το πλικοσ 
των μονάδων τθσ προσ παροχι υπθρεςίασ, ιτοι 12 μινεσ. Διαφορετικά εφόςονο υπάρχει μονάδα, υποβάλεται 
το ςυνολικό τίμθμα ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ. Επιπλζον, οι οικονομικι φορείσ υποβάλουν τθν οικονομικι 
τουσ προςφορά ςφμφωνα με το Ζντυπο του Ραραρτιματοσ ΙΙ, το οποίο αφοφ ςυμπλθρϊςουν και 
υπογράψουν ψθφιακά (προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι), το υποβάλουν ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ. Οι 
τιμζσ του παραγόμενου από το ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ εντφπου οικονομικισ προςφοράσ και του εντφπου του 
Ραραρτιματοσ ΙΙ πρζπει να ταυτίηονται. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

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 κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 
102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 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, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

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 αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα 
ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 





2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) 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 
τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 
με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι 
θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 





 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 25 /11 / 2022 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 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

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 εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
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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. 
 
γ) 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 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 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 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 εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον 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. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ 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.  
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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, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 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: 

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 ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

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 τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, 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.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του 
διαγωνιςμοφ, μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από αυτι που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 1.2 ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:   
120 τοισ εκατό (120%) ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 90 τοισ εκατό (90%) ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. 
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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 κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν 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, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

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 προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ 
κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

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,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 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 
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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




 

Σελίδα 32 

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 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
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Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
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εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ 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 (ιτοι 3.174,00 €). Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), 
και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ 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 οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

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 

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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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 
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 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, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

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 πραγματοποιθκεί τμθματικά ανά μινα με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν εκάςτου μινα μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν. . 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Δεκτά κα γίνονται και θλεκτρονικά τιμολόγια ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ υπϋ αρικμ. 98979 ΕΞ 2021/10-8-2021  
(ΦΕΚ 3766/Βϋ/13-8-2021), που αφορά ςτθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

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 παροχι των υπθρεςιϊν 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  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, 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 του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 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:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν αντίςτοιχθ 
παράγραφο τθσ παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
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ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ  

5.2.2.  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, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

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), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), 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 ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221   
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 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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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 του Διμου Δομοκοφ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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 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. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ 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 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 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.  
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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:  

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. 

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. 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ   ΔΟΜΟΚΟΥ–ΧΥΤΑ   

ΕΙΔΟΣ: ΥΡΘΕΣΙΑ 

Κ.Α. 70.7336.0007 

CPV: 90530000-1 – Λειτουργία χϊρου απόκεςθσ 

απορριμμάτων 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  98.394,00 € 

Αρ. μελζτθσ : 105/20-07-2022  

 

 

 

 

ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  98.394,00 € (μαηί με ΦΡΑ 24%)  

(79.350,00 € + 19.044,00 € Φ.Ρ.Α. 24%). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΡΕΙΓΑΦΗ 

 
Θ παροχι υπθρεςίασ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ αφορά τα κάτωκι: 

 
1) Τθ  λειτουργία τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ ςτραγγιδίων του ΧΥΤΑ  Δομοκοφ θ οποία πρζπει να 

λειτουργεί  ςυνεχϊσ  και αδιαλείπτωσ  όλο  το χρόνο με τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου. 
2) Ειδικισ  φφςεωσ εργαςία  και δεν επιτρζπεται προςωπικό  χωρίσ  τθν  απαραίτθτθ  τεχνογνωςία 

να βρίςκεται  ςτο χϊρο του ΧΥΤΑ  , διότι  δεν κινδυνεφει μόνο  το ζργο  αλλά  και  θ  υγεία και αςφάλεια 
του. Ο ανάδοχοσ κακίςταται υπεφκυνοσ για τθν απαγόρευςθ τρίτων ςτο χϊρο του ΧΥΤΑ κακϊσ και για τθν 
Ρυραςφάλεια του Χϊρου οπότε κακίςταται υπεφκυνοσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 

3) Τα χθμικά,  τα αντιδραςτιρια , τα αναλϊςιμα ,το  κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Θ/Μ και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ, το θλεκτρικό ρεφμα λειτουργίασ του Χϊρου και  το κόςτοσ φδρευςθσ του Χϊρου  
επιβαρφνουν  τον φορζα  διαχείριςθσ .Αποκατάςταςθ βλαβϊν ι ηθμιϊν του Θ/Μ και λοιποφ εξοπλιςμοφ 
που κα προκφψουν λόγω ευκφνθσ του αναδόχου ι του προςωπικοφ που κα απαςχολεί κα βαρφνουν τον 
ανάδοχο.  

4) Τα  μθχανιματα  όπωσ και τα καφςιμα αυτϊν  που κα χρθςιμοποιοφνται  για τθ διάςτρωςθ των 
απορριμμάτων,  επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Θ προμικεια του υλικοφ επικάλυψθσ (αγορά , μεταφορά και 
διάςτρωςθ) αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου. 

5) Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν καταγραφι τθσ Ροςότθτασ και τθσ Ροιότθτασ των 
προςκομιηόμενων απορριμμάτων  τθν περιοδικι διενζργεια δειγματολθψιϊν, τθ ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων 
.Για αυτό το ςκοπό ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί κακθμερινά Θμερολόγιο ςτο οποίο  κα 
καταγράφονται τα ςτοιχεία όλων των οχθμάτων τα οποία οδθγοφν απορρίμματα ςτο ΧΥΤΑ, το είδοσ  κα 
τθν ποςότθτα των απορριμμάτων (ςε τόνουσ). Υποχρεοφται , να αποςτζλλει μθνιαίωσ τα ανωτζρω ςτοιχεία 
και ςε θλεκτρονικι μορφι προσ τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ εργαςίασ από το Διμο Δομοκοφ. 

 6) Ο  ανάδοχοσ  πρζπει να διακζτει το παρακάτω  προςωπικό και μθχανιματα : 
 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ 
 
1)  Ενα  Χθμικό  Μθχανικό  ΡΕ ι Ρεριβαντολλόγο Μθχανικό ΡΕ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με 

τουλάχιςτον 4-ετι εμπειρία ςε  μονάδα επεξεργαςίασ  ςτραγγιδίων τεςςάρων (4) ςταδίων που να 
περιλαμβάνει τα  ακόλουκα ςτάδια: 1)Φυςικοχθμικι  προεπεξεργαςία, 2)Φωτοχθμικι  επεξεργαςία solar  
photo- FENTON  με  χριςθ  θλιακισ πλατφόρμασ, 3)Βιολογικι  επεξεργαςία με το τεχνολογικό  ςχιμα  
ΒΑRDENPHO  5  ςταδίων, 4)Αντίςτροφθ  Πςμωςθ. Επίςθσ  πρζπει να  διακζτει  εμπειρία  ςε  λειτουργία  
Χθμικοφ εργαςτθρίου  ΧΥΤΑ για τθν  κακθμερινι παρακολοφκθςθ  των  ρυπαντικϊν φορτίων των 
ςτραγγιδίων. 

2) Ζνα χειριςτι ερπυςτριοφόρου προωκθτι και ερπυςτριοφόρου  εςκαφζα. 
3) Ζναν οδθγό με άδεια οδιγθςθσ  Εϋ κατθγορίασ. 
4 ) Ζναν εργάτθ γενικϊν κακθκόντων.   
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 Ζνα ερπυςτριοφόρο  εςκαφζα άνω  των 100 ίππων.  

 Ζνα  φορτθγό  μεταφοράσ  μθχανθμάτων  άνω  των  450 ίππων. 

 Ζνα φορτθγό μεταφοράσ υλικϊν με  χωματουργικι  καρότςα και ανατροπι.  
Τα ανωτζρω μθχανιματα  κα πρζπει να τα ζχει ςτθ διάκεςθ του ο ανάδοχοσ ι να τα μιςκϊςει 
 

Με  τθν  υπογραφι  τθσ ςφμβαςθσ  ο  ανάδοχοσ  κα  εγκαταςτιςει  τα  ωσ  άνω  μθχανιματα, κακϋόλο  το  
24-ωρο, ςτον  χϊρο  του  ΧΥΤΑ Δομοκοφ. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΡΕΙΓΑΦΗ  ΤΩΝ  ΕΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΦΗ  ΤΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  ΔΟΜΟΚΟΥ 

 
Διάςτρωςθ  και  ςυμπφκνωςθ  απορριμμάτων , μεταφορά  γαιωυλικϊν  και  κάλυψθ  με αυτά  του  

θμεριςιου όγκου  των  απορριμμάτων , διαμόρφωςθ  κλίςεων , καταςκευι  οδϊν  πρόςβαςθσ  εντόσ  του  
χϊρου  εναπόκεςθσ . Διαχείριςθ  λυματολάςπθσ από  τισ κλίνεσ  ξιρανςθσ  ςτο  απορριμματικό  
ανάγλυφο.  

Κακαριςμόσ  τάφρων  και  αυλάκων  ομβρίων  υδάτων .  Λόγω  τθσ  αυξθμζνθσ  επικινδυνότθτασ  
των εργαςιϊν  απαιτείται  τουλάχιςτον  2- ετι  εξειδικευμζνθ  εμπειρία  ςτισ  εργαςίεσ  Υγειονομικισ  
Ταφισ  Απορριμμάτων κατά  τα  τελευταία  5 ζτθ. Οι  παρεχόμενεσ  υπθρεςίεσ  του  αναδόχου  
υγειονομικισ  ταφισ  απορριμμάτων  κα  γίνονται  ςε κακθμερινι  βάςθ ( επτά θμζρεσ  τθν  εβδομάδα ) 
ςφμφωνα  με  τα  όςα  αναφζρονται  αναλυτικά  ςτθν  ςυγγραφι  υποχρεϊςεων.  

Στισ  εργαςίεσ  του  αναδόχου  περιλαμβάνονται  ενδεικτικά  και όχι  περιοριςτικά τα κάτωκι : 
1) Θ διάςτρωςθ  των  προςκομιηόμενων  απορριμμάτων  με  ερπυςτριοφόρο  προωκθτι 

υφιςτάμενο  ςτον  χϊρο  του  ΧΥΤΑ  , ςτθν επιφάνεια  του μετϊπου  εργαςίασ ,  το οποίο  δεν  πρζπει  να  
ζχει κλίςθ  μεγαλφτερθ  του  1 : 3 ( υ : β ) ,  ςε  ςτρϊςεισ  των  60  εκατοςτϊν  και  ςυμπίεςι   τουσ  με  
ςυνεχείσ  διαδρομζσ  του προωκθτι,  ϊςτε  να  επιτυγχάνεται  θ μζγιςτθ  δυνατι  ςυμπφκνωςθ . Με  τθν  
διαδικαςία  αυτι  δθμιουργείται  μία  ςτρϊςθ  απορριμμάτων  ,  το μζςο πάχοσ  τθσ οποίασ  πρζπει  να  
είναι  3,00  μζτρα περίπου. 

2) Θ προςκόμιςθ   και  διάςτρωςθ  επί  τθσ  ςτρϊςεωσ  μζςου  πάχουσ  τριϊν  μζτρων ,  των  ιδθ  
ςυμπιεςμζνων  απορριμμάτων  κακϊσ  και  των τρανϊν  αυτϊν ,  κατάλλθλων  γαιϊν  ςε  πάχοσ  
τουλάχιςτον  0,30  και  0,20  μζτρων   αντίςτοιχα  και  επιπλζον  διάςτρωςθ  και ςυμπίεςθ  γαιϊδουσ  
υλικοφ  κατάλλθλθσ  ςφςταςθσ  πάχουσ  0,30  μζτρων  ςτα τελικά πρανι. 

3) Θ  διαμόρφωςθ  του  χϊρου  εκφόρτωςθσ  των οχθμάτων  ςτο μζτωπο  εργαςίασ , ϊςτε  όλων  
των τφπων  τα οχιματα  να  μποροφν  να εκφορτϊςουν  το  περιεχόμενό  τουσ  με  αςφάλεια ,  κάτω  από  
οποιεςδιποτε  κλιματολογικζσ  ςυνκικεσ. 

4) Θ καταςκευι  και  ςυντιρθςθ  εςωτερικοφ  οδικοφ  δικτφου ,  που κα ςυνδζει  τον  
περιφερειακό  δρόμο  με  το  εκάςτοτε  μζτωπο  εργαςίασ  ,  ςε επίχωμα  0,40  μζτρων  και πλάτουσ  5 
περίπου μζτρων. 

5)  Θ καταςκευι  αντιπυρικισ  ηϊνθσ  πλάτουσ  τουλάχιςτον  8  μζτρων  που  κα κακαρίηεται  
ςυχνά ,  τακτικι  αποψίλωςθ  του ερείςματοσ και  των πρανϊν όλου  του  εςωτερικοφ  οδικοφ δικτφου ,  
κακϊσ  και περιμετρικά  όλων  των εγκαταςτάςεων  του  ΧΥΤΑ  και απομάκρυνςθ  των  ξερϊν  χόρτων ,  
απομάκρυνςθ  τθσ ξθρισ  βιομάηασ  από  ενδεχόμενθ  φυτοκάλυψθ  των  πρανϊν  των  απορριμμάτων ,  
ςυνεχισ  παρακολοφκθςθ  του χϊρου  τουσ  κερμοφσ μινεσ. 

6) Θ  προςκόμιςθ  και  διάςτρωςθ  αμμοχάλικου  τόςο  επί  τθσ  επιφάνειασ  εργαςίασ  όςο  και  
επί  των  διαδρόμων  κυκλοφορίασ  των  οχθμάτων  κακϊσ  και  διαβροχι  αυτϊν  , όποτε απαιτείται ,  για  
τθν  αποφυγι  δθμιουργίασ  ςκόνθσ. 

7) Θ διατιρθςθ  όλου  του  ΧΥΤΑ  και των εγκαταςτάςεων αυτοφ, κακαρϊν  και  απαλλαγμζνων  
από  οποιοδιποτε  είδουσ  απόρριμμα.  

 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΡΕΙΓΑΦΗ  ΤΩΝ  ΕΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ  
ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 
 

Η  εργαςία κα  περιλαμβάνει  4 ςτάδια: 
 

1ο ςτάδιο : Ρροεπεξεργαςία 
2ο ςτάδιο : Φωτοχθμικι  Οξείδωςθ 
3ο ςτάδιο : Bιολογικι  Επεξεργαςία 
4ο ςτάδιο : Aντίςτροφθ  Πςμωςθ 
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1ο ςτάδιο : Ρροεπεξεργαςία  

 
Α) Εςχάρωςθ (bar racks) 
 
 Σκοπόσ  τθσ  εςχάρωςθσ  είναι  να  ςυγκρατιςει  τα  παραςυρόμενα  ςχετικά  μεγάλα υλικά  για να 
προφυλάξει  τισ  επόμενεσ  εγκαταςτάςεισ  από  μθχανικζσ  εμφράξεισ  και φκορζσ . Οι εςχάρεσ  
αποτελοφνται  από  παράλλθλεσ  ανοξείδωτουσ  ράβδουσ με  διάκενα  40- 150 mm και κακαρίηονται  με  
τςουγκράνα ( χειροκίνθτα ) . 
 
Εργ1 : Eβδομαδιαίωσ  κακαριςμόσ  των  2 εςχαρϊν  ςτο  φρεάτιο ειςόδου. 
 
Β)    Αμμοςυλλζκτθσ ( grid  chamber ) 
 
 Σκοπόσ  του  αμμοςυλλζκτθ  είναι  να  ςυγκρατιςει  τα  παραςυρόμενα  υλικά  με  μεγάλο ειδικό 
βάροσ  διαμετριματοσ  ςυνικωσ  πάνω από   0,15 – 0,20 mm κυρίωσ  ανόργανα ( άμμοσ , χουμικά , …) για 
τθν προςταςία των εγκαταςτάςεων που ακολουκοφν από μθχανικζσ φκορζσ ( αντλίεσ ) ι  εμφράξεισ  ( 
ςωλθνϊςεισ ) και κυρίωσ  τθν  αποφυγι  του ςυχνοφ κακαριςμοφ τθσ  δεξαμενισ λαςπϊν  από  τα  αδρανι 
ιηιματα . Ο  αμμοςυλλζκτθσ  αποτελείται  από   3 διαμερίςματα ,  εφοδιαςμζνα  με  αεραντλίεσ  για  τθν 
απομάκρυνςθ  τθσ  λάςπθσ .  Θ λάςπθ που κακιηάνει  ςτον πυκμζνα ζχει  ςθμαντικό οργανικό  φορτίο, 
γιαυτό πρζπει να απομακρφνεται  ςυνεχϊσ  και με αποτελεςματικό τρόπο , γιατί αν παραμείνει  μετά  από  
3-4 ϊρεσ  , ιδίωσ το καλοκαίρι , κα αρχίςει  θ   αναερόβια  αποδόμθςθ  και  θ  δθμιουργία  ςοβαρϊν 
δυςοςμιϊν. Το  φρεάτιο ειςόδου πρζπει μονίμωσ  να βρίςκεται προςτατευμζνο με  ςίτα  για να μθν 
πζςουν  φερτά  αντικείμενα ( ςακοφλεσ …) από  τον αζρα και φράξουν  τισ  αεραντλίεσ . 
 
Εργ2: Να  γίνεται ζλεγχοσ  αν θ  ςίτα  που ςκεπάηει  τα διαμερίςματα  ςτο φρεάτιο ειςόδου αλλά και  το  
ςτρογγυλό που  βρίςκεται μζςα  ςτο  ανάχωμα ,  είναι ςε  καλι κατάςταςθ . Αν τυχόν ζχει τρυπιςει και 
ζχει κενά  να  γίνεται  μζριμνα  για  τθν  αποκατάςταςθ  των  κενϊν  ι και  τθν ολικι αντικατάςταςθ  τθσ  . 
 
Εργ3 : Ανά  4 ϊρεσ  κα  μπαίνουν  ςε λειτουργία  οι αεραντλίεσ  που βρίςκονται  και  ςτα  3  διαμερίςματα  
του φρεατίου ειςόδου και κα απομακρφνονται  οι λάςπεσ  από  τουσ  πυκμζνεσ . 
 
Τα  προσ επεξεργαςία  απόβλθτα  μετά  τον  αμμοςυλζκτθ  παροχετεφονται  με  ςωλινα  PE ,  Φ 63 ( δφο 
γραμμζσ ) προσ  τθν  χθμικι  κροκίδωςθ. 
 
Εργ4 : Κακθμερινά  κα  ελζγχονται  οι  ςωλινεσ  αν ζχουν διαρροι  και  αν  θ  ςτιριξι  τουσ  είναι  
ακλόνθτθ  κακϋόλο  το μικοσ . Απαγορεφεται να  πατάμε πάνω  ςτουσ  ςωλινεσ .  Ο ζλεγχοσ κα γίνεται ςτο 
ςθμείο  εξόδου  των ςωλινων  από  τθν  τςιμεντζνια  δεξαμενι και  ςτο ςθμείο ειςόδου ςτθν δεξαμενι  
του PE . Επίςθσ να ελζγχονται  οι  βάνεσ  απομόνωςθσ   για  τυχόν  διαρροζσ . 

 
Γ) Ρροχωρθμζνθ   Αφαίρεςθ  Βαρζων Μετάλλων  ςε  προεπεξεργαςία  με  κροκίδωςθ και  
ςυςςωμάτωςθ 

 
 
Θ   χθμικι κροκίδωςθ, ςυςςωμάτωςθ  και καταβφκιςθ  αποτελείται  από  4  δεξαμενζσ . 
 
Δεξαμενι 1: Είναι  δεξαμενι  μαφρθ  , κωνικι , από PE , ανοικτι  , ςκεπαηόμενθ ,  ωφζλιμου όγκου  6 
περίπου κυβικϊν μζτρων , εφοδιαςμζνθ με  τον  παρακάτω  Θ/Μ εξοπλιςμό : 

i) αναδευτιρα ανοξείδωτο με 3 κζςεισ  ανάδευςθσ 
ii) μοτζρ με  μειωτιρα και inverter 
iii) δοςομετρικι  ειδικοφ τφπου με κεφαλι από  Teflon 
iv) δεξαμενι 1000  lt για  τθν  αποκικευςθ  του FeCl3 
v) καταιονιςτιρα  νεροφ   
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Εργ5 : Κάκε  μζρα  κα  γίνεται ζλεγχοσ  για  τυχόν διαρροζσ  τόςο  ςτα  2 ςθμεία ειςόδου όςο και ςτα 2 
ςθμεία εξόδου  τθσ δεξαμενισ . Συνεχϊσ  για  24 ϊρεσ  τθν θμζρα κα βρίςκεται  ςε λειτουργία  θ  
ανάδευςθ ,  θ προςκικθ  του  FeCl3  και ανά  διαςτιματα  κα  λειτουργεί ο καταιονιςμόσ  του νεροφ  για  
να εμποδιςτεί ο  αφριςμόσ  τθσ  δεξαμενισ . Θα ελζγχεται  θ  δοςομετρικι αντλία μιπωσ ζχει εμφραγεί  
και κζλει άνοιγμα και απόφραξθ . Θα γίνεται ζλεγχοσ  ϊςτε  να υπάρχει επαρκισ ποςότθτα  FeCl3  για να 
μθν μείνει θ  δεξαμενι χωρίσ  κροκιδωτικό. 
 
Δεξαμενι 2:Είναι  δεξαμενι  μαφρθ  , κωνικι , από PE , ανοικτι  , ςκεπαηόμενθ ,  ωφζλιμου όγκου  6 
περίπου κυβικϊν μζτρων , εφοδιαςμζνθ με  τον  παρακάτω  Θ/Μ εξοπλιςμό : 

vi) αναδευτιρα ανοξείδωτο με 3 κζςεισ  ανάδευςθσ 
vii) μοτζρ με  μειωτιρα και inverter 
viii) δοςομετρικι  αντλία 
ix) δεξαμενι 1000  lt με αναδευτιρα για τθν Ραραςκευι   και   για  τθν  αποκικευςθ  του 

πολυθλεκτρολφτθ 
x) με αεραντλία    

 
 
Εργ 6 : Κάκε  μζρα  κα  γίνεται ζλεγχοσ  για  τυχόν διαρροζσ  τόςο  ςτα  2 ςθμεία ειςόδου όςο και ςτα 2 
ςθμεία εξόδου  τθσ δεξαμενισ . Συνεχϊσ  για  24 ϊρεσ  τθν θμζρα κα βρίςκεται  ςε λειτουργία  θ  
ανάδευςθ (αργι ),  θ προςκικθ  του  πολυθλεκτρολφτθ . Θα ελζγχεται  θ  δοςομετρικι αντλία μιπωσ ζχει 
εμφραγεί  και κζλει άνοιγμα και απόφραξθ . Θα γίνεται ζλεγχοσ  ϊςτε  να υπάρχει επαρκισ ποςότθτα  
πολυθλεκτρολφτθ  για να μθν μείνει θ  δεξαμενι χωρίσ  πολυθλεκτρολφτθ. 
 
Εργ 7 : Δυο φορζσ  τθν θμζρα  , μία το πρωί  ςτισ  7  και μία το βράδυ ςτισ  7  κα παραςκευάηεται  
πολυθλεκτρολφτθσ για να  είναι  φρεςκοφτιαγμζνοσ και  ενεργόσ . Λίγο πριν τελειϊςει ο 
πολυθλεκτρολφτθσ  τα τελευταία  20 λίτρα κα μεταγγίηονται  ςε  παρακείμενο πλαςτικό  δοχείο μαηί με 
τον ςωλινα ϊςτε να ςυνεχίηεται  θ  προςκικθ  του πολυθλεκτρολφτθ  από το δοχείο . Εν τω μεταξφ ,  
μζχρι να τελειϊςουν αυτά  τα   20  λίτρα κα παραςκευάηεται ο  καινοφργιοσ  πολυθλεκτρολφτθσ .  
 
Εργ 8 : Mια  φορά  τθν θμζρα  κα  λειτουργεί θ αεραντλία για να κακαρίηει  τον πυκμζνα τθσ  από τθν 
λάςπθ  
 
Δεξαμενι 3: Είναι  δεξαμενι  μαφρθ  , κυλινδρικι  , από PE , κλειςτι  , ςκεπαηόμενθ ,  ωφζλιμου όγκου  10 
περίπου κυβικϊν μζτρων , εφοδιαςμζνθ με  μονοφαςικι αντλία λαςπϊν . 
 
  
Εργ 9: Mια  φορά  το   πρωί  ςτισ  7.30 π.μ. και μια φορά  το  βράδυ ςτισ  7.30 μ.μ.  κα  μπαίνει ςε 
λειτουργία  θ  αντλία  λαςπϊν . Ρροςοχι υπάρχει κίνδυνοσ  αναρρόφθςθσ . Πςο αδειάηει θ  δεξαμενι  δεν 
κα  απομακρυνόμαςτε  από τθν  ςωλινα  εξόδου  των λαςπϊν . Ρρϊτα ςταματάμε τθν αντλία και  μετά 
κλείνουμε και  τθν  βάνα απομόνωςθσ για να μθν κάνει αναρρόφθςθ . 
 
Δεξαμενι 4: Είναι  δεξαμενι  ςτενόμακρθ , ανοικτι  ,   ωφζλιμου όγκου  6 περίπου κυβικϊν μζτρων , 
εφοδιαςμζνθ με αεραντλία . 
 
 
Εργ. 10 : Mια φορά  τθν θμζρα  κα  μπαίνει ςε λειτουργία θ αεραντλία τθσ δεξαμενισ  4  και κα οδθγεί  τισ 
λάςπεσ  του πυκμζνα ςτθν δεξαμενι λαςπϊν . 
 
Δ) ΝΗ3 stripping 
 
Εργ 11 : Κάκε  4 ϊρεσ  κα μπαίνει ςε λειτουργία  θ  αεραντλία τθσ  1θσ  δεξαμενισ κακίηθςθσ  για  τθν  
απομάκρυνςθ των λαςπϊν  από  τον πυκμζνα  τθσ δεξαμενισ . 
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Εργ 12 : Κάκε  4 ϊρεσ  κα μπαίνει ςε λειτουργία  θ  αεραντλία τθσ  2θσ  δεξαμενισ κακίηθςθσ  για  τθν  
απομάκρυνςθ των λαςπϊν  από  τον πυκμζνα  τθσ δεξαμενισ . 
 
Εργ 13 : Κάκε  4 ϊρεσ  κα μπαίνει ςε λειτουργία  θ  αεραντλία τθσ  3θσ  δεξαμενισ κακίηθςθσ  για  τθν  
απομάκρυνςθ των λαςπϊν  από  τον πυκμζνα  τθσ δεξαμενισ . 
 
 
Εργ 14 : Κάκε  βράδυ  πριν  τθν αναχϊρθςθ  του προςωπικοφ    κα μπαίνει ςε λειτουργία  θ μοναφαςικι  
αντλία λαςπϊν    για  τθν  απομάκρυνςθ των λαςπϊν  από  τθν  δεξαμενι λαςπϊν . 
 
Εργ 15 : Kάκε θμζρα κα ελζγχονται οι  φυςθτιρεσ αν λειτουργοφν κανονικά , αν είναι ςκεπαςμζνοι από  
τθν βροχι και μια φορά τον μινα κα κακαρίηεται  το φίλτρο . 
 
Eργ 16 : Mια  φορά  το  6μθνο  κα  κακαρίηονται οι  πυκμζνεσ  των  δεξαμενϊν αεριςμοφ 1 και  2  αλλά και 
των  δεξαμενϊν κακίηθςθσ 1 και  2 ,  για  τθν απομάκρυνςθ  τθσ ςυςςωρευκείςθσ ιλφοσ . 
 
 

2ο ςτάδιο : Φωτοχθμικι  Οξείδωςθ 
 

Συνδυαςμόσ   Photo-Fenton Χθμικισ Οξείδωςθσ  και  Βιολογικισ  Οξείδωςθσ 
 
Το  ςφςτθμα  φυςικοχθμικισ  επεξεργαςίασ  που  προθγείται  τθσ  βιολογικισ  επεξεργαςίασ  διζπεται  από  
μια  ιςχυρι  χθμικι  οξείδωςθ , που  λαμβάνει  χϊρα  ςε όξινεσ ςυνκικεσ  μζςω  του  υπεροξειδίου  του   
υδρογόνου  και  ςιδθροφχων  αλάτων , αντιδραςτιρια  τα  οποία  μποροφν  να  καταςτρζψουν  με  μεγάλθ  
απόδοςθ  τα μθ   βιοδιαςπάςιμα  μζρθ  των  οργανικϊν  ρφπων. 
Θ  διεργαςία  που  βαςίηεται  ςτο  αντιδραςτιριο  FENTON   ( ζνα  μείγμα από   υπεροξείδιο  του  
υδρογόνου  και  ςιδθροφχα  κειικά  άλατα  ςε  όξινο  περιβάλλον ) βρίςκει  εφαρμογι  εδϊ  και μερικά  
χρόνια  ςτθν  επεξεργαςία  των  βιομθχανικϊν  αποβλιτων  με  υψθλι  ( ζωσ  πολφ  υψθλι ) ςυγκζντρωςθ  
COD  που  περιζχουν  ζνα  εφροσ  τοξικϊν  ενϊςεων. Με  το  ςφςτθμα  αυτό  επιτυγχάνεται  θ  
ικανοποιθτικι  επεξεργαςία  των  αποβλιτων ,  βελτιϊνεται  ο  λόγοσ   BOD5 /  COD  και  τα  απόβλθτα  
πλζον  είναι  δυνατόν  να  επεξεργαςτοφν  βιολογικά.  Το ςφςτθμα  φυςικισ  επεξεργαςίασ  που  ζπεται  
τθσ  βιολογικισ  επεξεργαςίασ   ςυνίςταται  ςε  Aντίςτροφθ  Ϊςμωςθ ςτον  οποίο  παρακρατοφνται  τυχόν  
μθ  βιοδιαςπάςιμεσ  διαλυμζνεσ  ενϊςεισ ( π.χ. άηωτο ) που διζφυγαν  του  βιολογικοφ  αντιδραςτιρα  και  
παράγει  τελείωσ  διαυγι  και  κακαρι  ζξοδο. 
 
Ρεριγραφι  Αντιδραςτιρα  FENTON- ΗΛΙΑΚΗΣ  ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ 
Eιςαγωγι 
Τα   απόβλθτα  από  τθ  δεξαμενισ προεπεξεργαςίασ  οδθγοφνται  ςτον αντιδραςτιρα  FENTON  , που  
λειτουργεί  ςυνεχϊσ  , όπου  επιτυγχάνεται  θ  χθμικι  οξείδωςθ -  καταβφκιςθ  των  οργανικϊν  ρφπων  
που είναι  δυνατόν  να οξειδωκοφν. Ο  αντιδραςτιρασ  είναι  καταςκευαςμζνοσ  από  υλικό  κατάλλθλο  
για  περιβάλλον  pH από  1,0 ζωσ 13,0 από PE   κυκλικισ   διατομισ , κλειςτόσ . Επίςθσ  είναι  
εφοδιαςμζνοσ  με  βραδφςτροφο  ανοξείδωτο (ΑΙSI  304 ) αναδευτιρα  κατακόρυφου  άξονα , 
εφοδιαςμζνο  με  κατάλλθλα  πτερφγια. Θ  τροφοδοςία  του  αντιδραςτιρα  FENTON γίνεται  βαρθτικά  
από τθν δεξαμενι προεπεξεργαςίασ .  
  Εγκακιςτάμενοσ  Η/Μ  εξοπλιςμόσ 

1) αντιδραςτιρασ  Fenton από  PE χωρθτικότθτασ  10 m3 
2) αναδευτιρα  ανοξείδωτο  με  3 ςειρζσ πτερυγίων , μοτερ 1,5 kw ,1000 rpm , μειωτιρα  
3) δίκτυο αεριςμοφ  ςτον πυκμζνα 
4) δοςομετρικι αντλία εμβολοφόρα για τθν  δοςομζτρθςθ του διαλφματοσ  του Θ2SO4 . 
5) δοςομετρικι αντλία εμβολοφόρα για τθν  δοςομζτρθςθ του διαλφματοσ  του Θ2O2 . 
6) δοςομετρικι αντλία εμβολοφόρα για τθν  δοςομζτρθςθ του διαλφματοσ  του FeSO4 .7 H2O . 
7) τρεισ (3) δεξαμενζσ  1000 λίτρων 
8) τρείσ (3) αντλίεσ ανακυκλοφορίασ μονοφαςικζσ με πλωτιρα ςτάκμθσ 
9) Ph – Controller  





 

Σελίδα 48 

10) οκτϊ ( 8) αεραντλίεσ 
11) μια (1) δεξαμενι  PE   3000 L για τθν παραςκευι  του  Ca(OH)2 εφοδιαςμζνθ με  αναδευτιρα , 

μοτζρ , μειωτιρα και δίκτυο αεριςμοφ ςτον πυκμζνα 
12) μία (1) δεξαμενι PE    5000 L για  τθν προςκικθ τθσ υδραςβζςτου ,  εφοδιαςμζνθ  με  ανοξείδωτο  

αναδευτιρα , μοτζρ ,  μειωτιρα , ςκζπαςτρο 
13) ζναν (1) αναδευτιρα  αργόςτροφο  ςτθν δεξαμενι προςκικθσ  του πολυθλεκτρολφτθ , μοτζρ , 

μειωτιρασ , ςκζπαςτρο 
14) δίκτυο απομάκρυνςθσ  των λαςπϊν  
15) μια δοςομετρικι προςκικθσ  διαλφματοσ  ΝaOH 
16) μια δοςομετρικι προςκικθσ  πολυθλεκτρολφτθ 

 Οι  κλίνεσ ξθράνςεωσ  αποτελοφνται  από δφο  ςτρϊματα  χαλικιϊν  και  άμμου.  Τα ςτραγγίδια  
τθσ ιλφοσ  διθκοφνται  δια  μζςου  των  ςτρωμάτων  αυτϊν  και  μζςω  διάτρθτου  αγωγοφ  καταλιγουν  
ςτο  φρεάτιο  ςυλλογισ   ςτραγγιδίων  εμπρόσ  από  τισ κλίνεσ  και  εν  ςυνεχεία  με  βαρφτθτα  ςτον 
βιολογικό . Τα  ςτερεά  ςυςςωρεφονται  ςτθν  επιφάνεια  των  κλινϊν  και  περιοδικά  απομακρφνονται  με  
τα  ςτερεά  απορρίμματα  τθσ  εγκαταςτάςεωσ  
 
Eργ 17 : Ζλεγχοσ  τθσ  δεξαμενισ FENTON  για αφριςμό . Κατιονιςμόσ νεροφ κατά διαςτιματα . Ρροςκικθ 
αντιαφριςτικοφ με δοςομετρικι αντλία ι  ςτθν ανάγκθ και χειρονακτικά . Πτι και να ςυμβεί δεν πρζπει να 
πλθμμυρίηει . 
 
Eργ 18 : Κακθμερινόσ  ζλεγχοσ  των   δοςομετρικϊν   του κειικοφ οξζοσ του υπεροξειδίου   του 
υπεροξειδίου , του κειικοφ ςιδιρου , τθσ  προςκικθσ  βάςεωσ , του πολυθελεκτρολφτου  αν λειτουργοφν  , 
πρζπει να λειτουργοφν ςε  24ωρθ βάςθ . 
 
Eργ 19 : Ζλεγχοσ  των  αναδευτιρων και των μοτζρ . Ρρζπει να υπάρχει ανάδευςθ  ςε  24ωρθ βάςθ. 
 
Eργ 20 : Ραραςκευι  διαλφματοσ  υδραςβζςτου κάκε μζρα 
 
Eργ 21 : Ραραςκευι πολυθλεκτρολφτθ  δφο φορζσ  τθν θμζρα . 
 
Eργ 22 : Να μπαίνουν ςε λειτουργία  κάκε  4 ϊρεσ  διαδοχικά  οι αεραντλίεσ  για να κακαρίηουν  τουσ 
πυκμζνεσ  των δεξαμενϊν . 
 
Eργ 23 : Μία φορά το πρωί και μία φορά το βράδυ πριν τθν αναχϊρθςθ των εργαηομζνων να μπαίνει ςε 
λειτουργία θ μονοφαςικι  αντλία λαςπϊν και να αδειάηει  τθν δεξαμενι λαςπϊν  του ςταδίου Fenton. 
 
Εργ 24 : Συνεχισ ζλεγχοσ των  Ph- controller   
 
Θ θλιακι πλατφόρμα ςυνολικοφ εμβαδοφ 52 
τετραγωνικϊν μζτρων   αποτελείται  από 20 
θλιακοφσ αντιδραςτιρεσ  και  3 αντλίεσ  
ανακυκλοφορίασ. Τα  χαρακτθριςτικά  τουσ  
είναι: 
1) ανοικτοί 
2) μθ εςτιαηόμενοι 
3) λεπτοφ  υμζνοσ 
4)επίπεδθσ επιφάνειασ 
5) θλιοςτατικοί 
6) ςτρωτισ ροισ 
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3ο ςτάδιο : Bιολογικι  Επεξεργαςία 
 

TEXNOΛΟΓΙΚΟ  ΣΧΗΜΑ    ΒΑRDENPHO  5  ΣΤΑΔΙΩΝ 
Ρροχωρθμζνθ  Βιολογικι απομάκρυνςθ P  και  N 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 
Κατά  τθν  επεξεργαςία  τθσ  προχωρθμζνθσ  βιολογικισ  απομάκρυνςθσ  του  Φωςφόρου  (EBPR) τα  
βακτιρια  ανακυκλϊνονται μζςα  από βιολογικοφσ αντιδραςτιρεσ αναερόβιουσ , αερόβιουσ και μερικζσ 
φορζσ  ανοξικζσ ( δθλαδι αντιδραςτιρεσ  χωρίσ  οξυγόνο αλλά  με  νιτρικά  ςαν  δζκτεσ θλεκτρονίων ) .  
Mε τισ  ανακυκλϊςεισ  μζςα από  αναερόβιουσ / αερόβιουσ αντιδραςτιρεσ γίνεται   επιλογι   για  τουσ  
πολυφωςφορικοφσ – αυξθτικοφσ  μικροοργανιςμοφσ ( Polyphosphate – accumulating  organisms , PAOs ) 
με τθν  διεργαςία  ενόσ μοναδικοφ μεταβολιςμοφ που  χρθςιμοποιεί  διάφορα  αποκθκευμζνα  προϊόντα . 
Σε  αντίκεςθ  με  τα   πολυφωςφορικά ,  οι  PAOs ςτθρίηονται  ςτισ  ςυςςωρεφςεισ γλυκογόνου και  
πολυυδρόξυ αλκαλοειδϊν (polyhydroxyalkanoate , PHAs ) .  Ραρόλο που δεν μασ είναι, με ςαφινεια και 
λεπτομζρεια , γνωςτόσ  ο μεταβολιςμόσ  των  PAO  , δεχόμαςτε ότι τα  PAOs  κερδίηουν  ζνα ανταγωνιςτικό  
πλεονζκτθμα  ςε ςχζςθ με άλλουσ μικροοργανιςμοφσ μζςα  από  τθν  ικανότθτά  τουσ  να  απορροφιςουν  
τα  πτθτικά  οργανικά οξζα ( volatile fatty acids = VFAs ) και κυρίωσ  το   οξικό  οξφ και να  τα  
αποκθκεφςουν  ωσ  PHAs ( κυρίωσ  πολφ – β-υδρόξυ βουτυρικό οξφ  , PHB ), για  να  το  επεξεργαςτοφν  
ςτθν  ςυνζχεια ςε  ανοξικζσ  ι οξικζσ  ςυνκικεσ . Θ  ενζργεια που  απαιτείται  γιαυτι  τθν αναερόβια 
επεξεργαςία   εξαςφαλίηεται από  τον μεταβολιςμό  των αποκθκευμζνων  πολυφωςφορικϊν ( μια πθγι 
ATP ) και αποκθκευμζνου  γλυκογόνου ( μια πθγι  ΑΤP  και αναγωγικϊν  ιςοδυνάμων ) . Κατά τθν διάρκεια  
των  αερόβιων και αναερόβιων  φάςεων , τα  αποκθκευμζνα  PHAs μεταβολίηονται  για να εξαςφαλίςουν  
ενζργεια  για  τθν αφαίρεςθ  των   φωςφορικϊν   και τθν  αναπλιρωςθ των αποκθκευμζνων  
πολυφωςφορικϊν  ,  άνκρακα  και ενζργειασ για  τθν ςφνκεςθ  του γλυκογόνου και άλλων  ςυςτατικϊν  
των κυττάρων , κακϊσ  περνοφν  από  βιολογικοφσ αντιδραςτιρεσ  με  χαρακτθριςτικά  πλιρουσ ανάμιξθσ . 
Γίνεται μια  ϋϋ ανεκτικι ϋϋ  προςζγγιςθ  ότι όλοι οι  μικροοργανιςμοί  παραμζνουν ςε κάκε  αντιδραςτιρα  
πλιρουσ ανάμιξθσ  για τουσ  υδραυλικοφσ χρόνουσ παραμονισ όπωσ φαίνεται  ςτο  ςχιμα 1 .  
 
 
 
Σχιμα 1 

 
 
 Σφγκριςη  τησ κατανομήσ  πραγματικϊν χρόνων  υδραυλικήσ παραμονήσ ςε αντιδραςτήρεσ πλήρουσ 
ανάμιξησ 
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Αυτό  ιταν  αποτζλεςμα  των  διαφορετικϊν διακζςιμων χρόνων ςτα  εξειδικευμζνα  βακτιρια   για τθν  
παραγωγι  των προϊόντων ( που παράγονται  από τα  μικρόβια ) των αναγκαίων  για  τθν EBPR , κατά  τθν 
διάρκεια  τθσ  αναερόβιασ και αερόβιασ  φάςθσ ( Schuler , 2005 ) .  
  Για  παράδειγμα , οι μικροοργανιςμοί που  παραμζνουν  ςτθν  αναερόβια φάςθ για λιγότερο  από  
τον μζςο  υδραυλικό  χρόνο    παραμονισ (ΘRT)  ςτον  αντιδραςτιρα  ζχουν τθν τάςθ να απορροφιςουν 
λιγότερο  οξικό οξφ και  να  αποκθκεφςουν λιγότερο  PHB ,από άλλα βακτιρια και αυτό επθρεάηει 
αρνθτικά  τθν  ικανότθτά  τουσ  να  απορροφιςουν  πολυφωςφορικά  ςτθν επόμενθ  αερόβια  φάςθ . 
Ροικιλία  ςτουσ υδραυλικοφσ  χρόνουσ  παραμονισ ( ΘΤs) ςτθν αερόβια και ςτθν αναερόβια  φάςθ , 
ςυνεπϊσ , οδθγεί  ςε  διαφορετικοφσ ρυκμοφσ  ανάπτυξθσ  και αφαίρεςθσ  του υποςτρϊματοσ και αυτοί 
διαφζρουν  από  τουσ προβλεπόμενουσ  ρυκμοφσ , που βαςίηονται ςτουσ μζςουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ  ( 
Schuler , 2005 ) . Μια καλλίτερθ κατανόθςθ  του πωσ  επθρεάηουν  οι καταςτάςεισ κατανομισ τα  
ςυςτιματα με  ΕΒPR , κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ  τθσ  ακρίβειασ τθσ προςομοίωςθσ και κα  
εξαςφαλίςει  μια καλλίτερθ κατανόθςθ  των ορίων τθσ  ανακυκλοφορίασ  ςε ζνα τζτοιο ςφςτθμα .  
 Το  αντικείμενο  αυτισ τθσ μελζτθσ  ιταν να  εκτιμθκοφν  τα  αποτελζςματα  τθσ  κατανομισ  ςε 
ζνα ποιο  ςφνκετο  τεχνολογικό  ςχιμα  EBPR  , από  το  τεχνολογικό ςχιμα  με  Α/Ο φάςεισ , ποφ είναι  το 
πιο  απλό  τεχνολογικό ςχιμα αποτελοφμενο  μόν  από μια  αναερόβια και μια αερόβια  φάςθ  ςτθν ςειρά 
.  Στο  παρϊν  τεχνολογικό ςχιμα  γίνεται προχωρθμζνθ  απομάκρυνςθ  Φωςφόρου και Αηϊτου  και 
περιλαμβάνει  εςωτερικζσ  ανακυκλοφορίεσ ανάμικτου υγροφ  , από  τθν ζξοδο  του  1ου  αερόβιου  
αντιδραςτιρα  προσ  τθν  είςοδο  του  1ου  ανοξικοφ αντιδραςτιρα ,  για να εξαςφαλίςει  μεγάλεσ  
ςυγκεντρϊςεισ  νιτρικϊν ςτον  1ο  ανοξικό  αντιδραςτιρα με  αποτζλεςμα  τθν  αφξθςθ  του ρυκμοφ  
απονιτροποίθςθσ . Το  τεχνολογικό ςχιμα  Bardenpho 5 ςταδίων  παράλλθλα  με  τθν  προχωρθμζνθ 
απομάκρυνςθ Φωςφόρου , ΕΒPR ζχει  μελετθκεί  για  να  εξαςφαλίςει  νιτροποίθςθ ( μετατροπι  τθσ  
Αμμωνίασ  ςε  Νιτρικά ) ςτουσ αερόβιουσ αντιδραςτιρεσ με αυτότροφα  βακτιρια ( νιτροποιθτζσ , nitrifiers 
) και απονιτροποίθςθ ( μετατροπι  των νιτρικϊν ςε αζριο Άηωτο ) ςτουσ  ανοξικοφσ αντιδραςτιρεσ  από  
ετεροτροφικά  βακτιρια . 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
Το πρόγραμμα που χρθςιμοποιικθκε  για  τθν  προςομοίωςθ είναι ζνα  Matlab – based  πρόγραμμα  του 
εργαςτθρίου  Μathworks , ςτο  Νatick  τθσ  Μαςαχουςζτθσ , ικανό να προςομοιάηει  τθν ανάπτυξθ  ςε  
αιωροφμενα ςυςτιματα . Ο  Αναλυτισ  2.1.  επιτρζπει  τθν   προςομοίωςθ  ςε ςυςτιματα  ςυνδυαςμζνθσ  
απομάκρυνςθσ  Φωςφόρου και Αηϊτου  με ΕBPR , νιτροποίθςθ , απονιτροποίθςθ  και  ςυνυπολογιςμό  
εςωτερικϊν ανακυκλϊςεων .  Αυτόσ ο  ανταγωνιςμόσ μεταξφ  PAOs και κανονικϊν  ετερότροφων ( μθ  
PAOs ) και αυτότροφων  ( νιτροποιθτζσ , nitrifiers ) , ενϊ  ανιχνεφονται  και ξεχωριςτζσ  καταςτάςεισ  των 
βακτθρίων . Δεχτικαμε ότι θ ςυγκζντρωςθ  των βακτθρίων  ςτθν ζξοδο είναι μθδενικι .  Τα  PAO  και ο  
ετερότροφοσ  πλθκυςμόσ  προςομοιϊκθκαν  ωσ ζνασ  τεράςτιοσ αρικμόσ διακεκριμζνων βακτθρίων ςτισ 
προςομοιϊςεισ  κατανομϊν .  Θ κζςθ ( αντιδραςτιρασ ) , το  περιεχόμενο  ςε  MSP και το περιεχόμενο ςε  
βιομάηα των  διακεκριμζνων βακτθρίων  εξιχκθκε  με το πρόγραμμα  του υπολογιςτι .  Τα 
προςομοιωμζνα βακτιρια  μπορεί να κεωρθκοφν  ωσ μοντζλα  βακτθριακϊν κυττάρων  , αν και είναι κατά 
πολφ μεγαλφτερα  από τα πραγματατικά  κφτταρα  των βακτθρίων . Οι  ρυκμοί επεξεργαςίασ  
υπολογίςτθκαν  για κακζνα προςομοιωμζνο βακτιριο  βαςιςμζνοι  ςτθν  κζςθ  τουσ ( αντιδραςτιρασ ) ,  
το περιεχόμενο MSP , το μζγεκοσ ( βιομάηα ) και ςτισ ςυγκεντρϊςεισ  των διαλυμζνων ςυςτατικϊν . Ο  
ςυνολικόσ  ρυκμόσ  τθσ  επεξεργαςίασ  (π.χ. απομάκρυνςθ  οξικϊν ) για  δεδομζνο  χρονικό  διάςτθμα  ςε 
δεδομζνο αντιδραςτιρα  υπολογίςτθκε  ωσ  το άκροιςμα  όλων  των επιμζρουσ  ρυκμϊν μζςα  ςτον  
βιολογικό αντιδραςτιρα .  Βαςιηόμενοι  ςε  αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ ,  τα  περιεχόμενα  MSP  κακενόσ 
βακτθρίου και των  μθ  MSP  βιομάηα  , ρυκμίηεται  μετά από  κάκε χρονικό  διάςτθμα . Τα  βακτιρια  που 
υπερβαίνουν  ζνα  προκακοριςμζνο  οριακό  μζγεκοσ ( που είναι  το διπλάςιο μζγεκοσ  από  το αρχικό ) 
χωρίηονται  ςε  δφο ξεχωριςτζσ  μονάδεσ .  Ρεριςςότερεσ  πλθροφορίεσ   ςχετικά με  το πρόγραμμα 
προςομοίωςθσ  ανακοίνωςε  το 2005 ο Schuler .  
 Aναπτφχκθςαν  ϋϋ ανεκτικζσ ϋϋ προςεγγίςεισ με τθν χριςθ  προγράμματοσ  Matlab που φτιάχτθκε  
αποκλειςτικά  γιαυτοφσ τουσ ςκοποφσ , με ακριβϊσ  τισ ίδιεσ  βιοκινθτικζσ εξιςϊςεισ  και  τιμζσ  των  
παραμζτρων . 
 Κάκε προςομοίωςθ  τυπικά  περιείχε  1000 βακτιρια  ςαν αρχικι ςυνκικθ . Ξεχωριςτά  
επιλζγονταν  ςτθν  τφχθ κατά  τθν διάρκεια  τθσ κίνθςθσ  μεταξφ αντιδραςτιρων  και εξερχόμενων  
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αποβλιτων από  το ςφςτθμα , κεωροφμενα υδραυλικϊσ  ωσ  πλιρθ  αναμίξιμα . Οι  εξιςϊςεισ τθσ  
επεξεργαςίασ  ςτθρίχκθκαν  πάνω  ςϋ αυτοφσ ASM2d ( Henze et al., 1999) με τθν προςκικθ  του 
γλυκογόνου (Schuler , 2005 ) . Tα  αποτελζςματα  των διαφορετικϊν χρόνων παραμονισ  ΘRT εκτιμικθκαν  
ςε  ζνα ςφςτθμα  Bardenpho 5 ςταδίων ( Σχιμα 2 ) 
 
 
ΣΧΘΜΑ 2 

 
Σφςτημα  Bardenpho 5 ςταδίων με εςωτερική   ανακυκλοφορία 
 
Οι  εξιςϊςεισ  τθσ  επεξεργαςίασ  που χρθςιμοποιικθκαν  ςτθν προςομοίωςθ  παρουςιάηονται  ςτουσ 
ΡΚΝΑΚΕΣ  1 και  2 , ενϊ  οι  ςτοιχειομετρικοί ςυντελεςτζσ ςτον ΡΙΝΑΚΑ 3 και οι τιμζσ  των παραμζτρων  
ςτον  ΡΙΝΑΚΑ 4 . 
 Θ  ενδογενισ  αποδόμθςθ  τθσ  βιομάηασ  ,  των  πολυφωςφορικϊν ,  του γλυκογόνου και  των  PHB 
ςτθν αερόβια  φάςθ προςομοιϊκθκε  ωσ ςυντιρθςθ /διατιρθςθ / υποςτιριξθ  , με  τθν ζννοια ότι  μθ  
βιοδιαςπϊμενοσ άνκρακασ  που ανάχκθκε  ,  παριχκθκε  ςαν  δευτερεφων προϊόν ( Schuler  and  Jassby , 
2007 ) . 
 H  ενδογενισ  αποδόμθςθ  του γλυκογόνου και των  PHB ςε μθ  αεριηόμενεσ  φάςεισ  
προςομοιϊκθκε  ωσ  διάλυςθ  ( lysis) , όπου ςτθν περίπτωςθ αυτι  αναγμζνοσ  μθ βιοδιςπάςιμοσ 
άνκρακασ  παράχκθκε (S A ) .  Θ  βιομάηα  δεν  βιοδιςπάςτθκε ςτθν  αναερόβια φάςθ . Για λόγουσ 
απλότθτασ  όλοι οι ρυκμοί ενδογενοφσ βιοδιάςπαςθσ κεωρικθκαν  0.2 day-1  (ΡΙΝΑΚΑΣ 4 ). Θ  Φωςφορικι  
βιομάηα κεωρικθκε ίςθ προσ 0.02 mg /mg βιομάηασ COD και  το Άηωτο ιταν 0.07 mg /mg  COD (ΡΙΝΑΚΑΣ 
4) . Αδρανισ βιομάηα  ςχθματίςτθκε  κατά  τθν διάρκεια  τθσ  βιοδιάςπαςθσ τθσ  βιομάηασ και  για 
διατιρθςθ / ςυντιρθςθ ιταν 0.1 mg/mg βιομάηασ  COD . Αδρανισ φωςφορικι βιομάηα  ιταν  0.01 mg 
/mg)  βιομάηασ  COD και το  Άηωτο  ιταν  0.03 mg/mg COD (ΡΙΝΑΚΑΣ 4 ) (Henze et al., 1995 ) . H  
κερμοκραςία ιταν  περίπου  20 0C , βαςιςμζνθ ςτισ  μελζτεσ  του πίνακα 4  . Οι  ρυκμοί  απονιτροποίθςθσ  
ελιφκθςαν όπωσ αναφζρονται  ςτο  ΑSM2 (  Henze et al., 1995 ) . Oι  αρχικζσ ςυνκικεσ και τα 
χαρακτθριςτικά  του ειςερχόμενου απόβλθτου ςτθρίχκθκαν ςϋαυτά που αναφζρονται  ςε πρόςφατεσ  
δθμοςιεφςεισ ( Schuler , 2005 ) , εκτόσ αν  δθλϊνονται  διαφορετικά . Ο  ειςερχόμενοσ άνκρακασ  ιταν  
100 mg COD /l ςαν  οξικό , ο  ειςερχόμενοσ  διαλυτόσ  Φωςφόροσ  ιταν  8 mg  P /l και  το ειςερχόμενο 
Άηωτο ωσ  αμμωνία ιταν 16 mg  N/l . Τα  οξικά χρθςιμοποιικθκαν ωσ  θ μόνθ πθγι άνκρακα για να 
απλοποιιςουμε  το ςφςτθμα , ςε μια προςπάκεια  να  απομονϊςουμε  τθν  απόδοςθ τθσ EBPR και τον  
ανταγωνιςμό  μεταξφ  ετερότροφων  και PAOs  για τα  οξικά .  Οι  χρόνοι παραμονισ των ςτερεϊν  μζςα  
ςτον αντιδραςτιρα SRTs  και    HRTs  αναφζρονται παρακάτω . 
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ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τυπικά  αποτελζςματα  τθσ  προςομοίωςθσ , που ςυγκρίνουν  τθν  απόδοςθ  του τεχνολογικοφ  
ςυςτιματοσ  Bardenpho 5 ςταδίων , χρθςιμοποιϊντασ  τισ  ςυμβατικζσ  ανεκτικζσ  προςεγγίςεισ  και τισ 
προςεγγίςεισ τθσ προςομοίωςθσ κατανομισ φαίνονται  ςτο  ςχιμα 3 .  
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Αυτό  το  ςφςτθμα  ζχει ζνα  10 θμερϊν SRT και  HRTs ωσ  ακολοφκωσ : αναερόβιο  ( 1.5 h ) , ανοξικό 1ο  ( 1 
h) , αερόβιο 1ο ( 4 h ) , ανοξικό 2ο  ( 2 h) , αερόβιο 2ο ( 0.5 h ) . Θ  RAS ιταν  25% τθσ  ειςερχόμενθσ  ροισ . 
Ο ρυκμόσ  τθσ  εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ  (Qr2) ιταν 4 φορζσ  τον ρυκμό  τθσ  ειςερχόμενθσ  ροισ . Οι  
προβλεφκείςεσ    προςεγγίςεισ  κατανομισ  είχαν χειρότερεσ  αποδόςεισ  EBPR από τισ  ανεκτικζσ 
προςεγγίςεισ ( οι  ςυγκεντρϊςεισ  του  εξερχόμενου Φωςφόρου ιταν αντίςτοιχα   2.9 και 0.7 mg /l , 
αντίςτοιχα ) , ςχιμα  3b ) , που είναι ςφμφωνεσ  με  προθγοφμενα αποτελζςματα ( Schuler 2005 , 2006 ; 
Schuler  and  Jassby , 2007 ) . Οι προβλεφκείςεσ ςυγκεντρϊςεισ  PHB ιταν πολφ διαφορετικζσ  κακϊσ  θ  
βιομάηα PAO προόδευε ςτθν μονάδα ςφμφωνα με  τισ  δφο προςεγγίςεισ , με πολφ μεγαλφτερεσ 
ςυγκεντρϊςεισ από αυτζσ που προβλζπονταν  από  τθν  προςομοίωςθ κατανομισ  , που ζτειναν να  
απομειϊςουν αυτό το  φαινόμενο . Το αποτζλεςμα  τθσ  εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ πάνω  ςτισ  
καταςτάςεισ κατανομισ απομονϊκθκε ςε προςομοιϊςεισ που  αναφζρονται παρακάτω ,  όπου θ  
επίδραςθ  των νιτρικϊν  ζχει εξαλειφκεί . 
 Ζνασ  τρόποσ  για να αναλφςουμε τα αποτελζςματα των προφίλ των καταςτάςεων κατανομισ ςε 
προβλζψεισ  προςομοίωςθσ είναι να κεωριςουμε  τισ διαφορζσ μεταξφ  των ρυκμϊν  των επεξεργαςιϊν ( 
π.χ. αναερόβια αφαίρεςθ  των οξικϊν   και  αναερόβιοι ρυκμοί ανάπτυξθσ  PAO ) που προβλζπονται  με 
τθν  ανεκτικι  προςζγγιςθ για  ζναν  δοςμζνο διαφορετικό  πλθκυςμό βακτθρίων και των  προβλζψεων  
από  τισ προςεγγίςεισ κατανομισ . Ο  λόγοσ  LD που ειςιχκθκε προθγουμζνωσ  είχε  ωσ ςκοπό να εκφράςει 
αυτι  τθν ςφγκριςθ ( Schuler , 2006 ) , που είναι  ο λόγοσ ενόσ δοςμζνου ρυκμοφ προόδου για  δοςμζνο 
πλθκυςμό που υπολογίςτθκε  χρθςιμοποιϊντασ  τισ μζςεσ  τιμζσ  των προϊόντων μικροβιακισ  
ςυςςϊρευςθσ  / αποκικευςθσ και  τθσ  βιομάηασ ( που είναι και ο ρυκμόσ  του  ανεκτικοφ  ρυκμοφ ) προσ 
τον ρυκμό  τθσ  επεξεργαςίασ που υπολογίηεται ωσ  το άκροιςμα  των διακεκριμζνων PAO ρυκμϊν ( που 
είναι και  ο  ρυκμόσ  κατανομισ ) . Ο  λόγοσ  LD μπορεί να υπολογιςτεί για ζνα δοςμζνο προφίλ  
πλθκυςμοφ , ζτςι όπωσ  αυτϊν που δίνονται  ςτο  ςχιμα  4  και δίνει μια ζνδειξθ  του λάκουσ που κα 
προκφψει με τθν  εφαρμογι τθσ  ϋϋανεκτικισ ϋϋ προςζγγιςθσ   ςτον υπολογιςμό ενόσ δοςμζνου ρυκμοφ  
επεξεργαςίασ , περιςςότερο  από  το  άκροιςμα των  επιμζρουσ ξεχωριςτϊν ρυκμϊν . Ζνασ  λόγοσ  LD ίςοσ 
προσ  1 δείχνει  ότι θ προςομοίωςθ κατανομισ  τθσ κατάςταςθσ και οι προβλζψεισ προςομοίωςθσ  ϋϋ 
ανεκτικισ  ϋϋ ενόσ  δοςμζνου ρυκμοφ μιασ  επεξεργαςίασ ιταν ίςοι και όςο μεγαλϊνουν οι  τιμζσ δείχνουν   
δείχνουν  μια αυξανόμενθ υπερεκτίμθςθ από  τθν  ϋϋ ανεκτικι ϋϋ προςζγγιςθ  (π.χ. θ  τιμι  1.5 δείχνει μια  
κατά  50% υπερεκτίμθςθ ενόσ  δοςμζνου ρυκμοφ  επεξεργαςίασ πάνω  ςε μια  ανάλυςθ  ϋϋ ανεκτικισ ϋϋ 
προςζγγιςθσ  ενόσ  δοκζντοσ δείγματοσ ) . 
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Σχιμα  4 

 
 
  
 Το  ςχιμα 5b δείχνει τθν  επίδραςθ  του  ρυκμοφ εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ ςτισ  καταςτάςεισ 
κατανομισ και οι ρυκμοί επεξεργαςίασ που υπολογίςτθκαν , όπωσ  εκφράςτθκαν με  τουσ λόγουσ LD . Για 
αναφορά , οι τιμζσ που παρουςιάηονται , για τον εςωτερικισ  ανακυκλοφορίασ  /  ρυκμό ειςερχόμενθσ  
ροισ ίςο  με  4 ςτο  ςχιμα  5b ςτθρίχτθκαν  ςτα προφίλ  που φαίνονται  ςτο ςχιμα 4 . Είναι προφανζσ ότι 
αυξάνοντασ  τον ρυκμό εςωτερικισ  ανακυκλοφορίασ αυξάνεται  το λάκοσ  ςτθν   ϋϋανεκτικι ϋϋ προςζγγιςθ 
, αλλά μόνο για  τισ πορείεσ  ςτθν  αερόβια φάςθ ( ςφνκεςθ πολυφωςφάτθσ ,ςφνκεςθ γλυκογόνου και  
ανάπτυξθ / καλλιζργεια / νεόπλαςμα  ) . Αυτό ςυμβαίνει  γιατί  το προφίλ ςτον  αναερόβιο  αντιδραςτιρα  
ιταν ςχετικά ομοιόμορφοσ  ςε ςχζςθ με τισ  ςυγκεντρϊςεισ   των  πολυφωςφορικϊν και  του γλυκογόνου , 
που ελζγχεται  από τον αναερόβιο ρυκμό  αφαίρεςθσ  των οξικϊν  ( ΡΙΝΑΚΑΣ  1)  . Ράντωσ  το  τελευταίο 
προφίλ αερόβιου αντιδραςτιρα  ( Σχιμα 4 , αντιδραςτιρασ 5 ) , για παράδειγμα  , επζδειξε μια μεγάλθ 
μεταβολι ςτθν ςυγκζντρωςθ  PHB  κατά μικοσ  του πλθκυςμοφ , με  μεγάλα μζρθ του πλθκυςμοφ να 
ζχουν  είτε εξαντλιςει  τα  αποκζματα  είτε  άφκονα  PHB .  Αυτι θ  ανάπτυξθ διαφόρων  περιεχομζνων  
PHB πάραταφτα  οδιγθςε  ςτθν  πρόβλεψθ  του λάκουσ ςτθν  ϋϋ ανεκτικι ϋϋ  προςζγγιςθ  προςομοίωςθ , 
όπωσ φαίνεται  με  τθν  αφξθςθ  των λόγων  LD ( ςχιμα 5b) . 
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Σχιμα  5 

 
 
  
 
Στο  ςχιμα  6  φαίνονται  τα προφίλ  του  πλθκυςμοφ για  εκείνθ τθν κατάςταςθ που ζχουμε μθδενικι 
εςωτερικι  ανακυκλοφορία . Συγκρίςεισ  των  προφίλσ των αντιδραςτιρων ςτα  ςχιματα  4  και 6 , 
δείχνουν ότι οι αντιδραςτιρεσ  2 και  3  ζχουν  παρόμοια  προφίλσ  ςχιματοσ ςε  υψθλοφσ ρυκμοφσ 
ανακυκλοφορίασ ( ςχιμα 4 ) , αλλά είναι πολφ διαφορετικοί ςε  μθδενικοφσ ρυκμοφσ ανακυκλοφορίασ ( 
ςχιμα 6 ) . Αυτό ςθμαίνει ότι αυξάνοντασ  τον  ρυκμό εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ μεταξφ  των δφο 
αντιδραςτιρων  , τείνει να  κάνει  τα  προφίλσ των  καταςτάςεϊν  τουσ  περιςςότερο  να μοιάηουν , κακϊσ 
αυτό αυξάνει  τον  ρυκμό  ανταλλαγισ  βιομάηασ  μεταξφ  των  αντιδραςτιρων .  Είναι επίςθσ  προφανζσ 
ότι ότι ο αντιδραςτιρασ  2 ςτο ςχιμα  6  ςυμπεριφζρεται  ςαν  αναερόβιοσ  αντιδραςτιρασ ,  με 
αυξανόμενα PHB και ελαττοφμενεσ  ςυγκεντρϊςεισ  πολυφωςφορικϊν   και   γλυκογόνου ςχετικά  με τον  
αντιδραςτιρα  1 ,  αλλά  το αντίκετο είναι αλθκζσ ςτο ςχιμα  4 , όπου ςυμπεριφζρεται περιςςότερο  ςαν  
ανοξικόσ αντιδραςτιρασ   με  ςεβαςμό προσ  τθν ΕΒPR , ςαν αποτζλεςμα τθσ  παρουςίασ  των νιτρικϊν 
από  τον υψθλό  ρυκμό ανακυκλοφορίασ . 
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Σχιμα  6 

 
 
  
 
 
ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΘ ΧΩΙΣ  ΝΙΤΟΡΟΙΘΣΘ 
  
Τα  ςενάρια  που αναφζρκθκαν μζχρι τϊρα αφοροφςαν ςυςτιματα  με νιτροποίθςθ και με  
απονιτροποίθςθ .  Αυξάνοντασ  τον  εςωτερικό ρυκμό ανακυκλοφορίασ  προζκυψαν δφο προφανι 
ςυμπεράςματα .  1) αυτό αφξθςε  τον ρυκμό ανακυκλοφορίασ  των νιτρικϊν  ςτουσ ανοξικοφσ 
αντιδραςτιρεσ , όπου αυξικθκαν οι ςυγκεντρϊςεισ  των νιτρικϊν και αυξικθκε  θ  δραςτθριότθτα των 
αναερόβιων  PAO ςϋαυτοφσ τουσ αντιδραςτιρεσ ( Ρίνακασ 1) . Ππωσ  φαίνεται  ,  αυτό  το αποτζλεςμα  
είχε προβλεφκεί και ςτθν  ϋϋ ανεκτικι ϋϋ προςζγγιςθ και  ςτθν προςζγγιςθ  κατανομισ . 2) οι κατανομζσ τθσ 
κατάςταςθσ  των PAO επθρεάςκθκαν . Πταν  ο  ρυκμόσ τθσ εςωτερικισ  ανακυκλοφορίασ αυξικθκε ( 
ξεκινϊντασ  από  το μθδζν ) ( Σχιμα 6 ) ζωσ  4 φορζσ τον ρυκμό  του ειςερχόμενου υγροφ ( Σχιμα 4 ) ,  τα  
προφίλ  τθσ  κατάςταςθσ  των   PAO μζςα  ςτουσ αντιδραςτιρεσ ςυνδζονται με  τθν  εςωτερικι 
ανακυκλοφορία ( αντιδραςτιρεσ 2 και 3 )  ζγιναν  ακόμα πιο  όμοιοι . Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ  ότι 
μεγαλφτεροι ρυκμοί εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ ελαττϊνουν  τον  χρόνο που ζχουν  τα  βακτιρια ςτθν  
διάκεςι  τουσ   ςε κακζναν  από  αυτοφσ  τουσ αντιδραςτιρεσ για να μεταβολίςουν τα  εςωτερικά  
προϊόντα  ςυςςϊρευςθσ / αποκικευςθσ και ςυνεπϊσ να αλλάξουν  τθν  κατάςταςι  τουσ πριν ξεπλυκοφν  
προσ  τον  επόμενο αντιδραςτιρα .  Μόνο  το μοντζλο κατανομισ τθσ κατάςταςθσ ζλαβε  υπόψιν  του  το 
τελευταίο  αποτζλεςμα .  
  Για  να  διαχωρίςουμε  τισ  επιδράςεισ  κακενόσ απϋαυτά  τα φαινόμενα , ςταμάτθςε  θ  
νιτροποίθςθ  ςτον  προςομοιωτι , ςταματϊντασ  τθν  εςωτερικι  ανακυκλοφορία  των νιτρικϊν και 
απομονϊνοντασ  το φαινόμενο  τθσ  κατανομισ  τθσ  κατάςταςθσ .  Αποδείχτθκε ότι  τα  PAOs  
κυριαρχοφςαν ςτο ςφςτθμα για όλεσ τισ διάφορεσ  τιμζσ  ρυκμϊν ανακυκλοφορίασ  και για τα δφο 
ςυςτιματα δθλαδι  και  για  το ςφςτθμα  με  τισ προςεγγίςεισ κατανομισ και με το ςφςτθμα των 
ϋϋανεκτικϊν ϋϋ προςεγγίςεων , χρθςιμοποιϊντασ  το μοντζλο με τισ παραμζτρουσ του ΡΙΝΑΚΑ 4 και  το 
ςφςτθμα που περιγράφτθκε  παραπάνω . Ζτςι  το  πρόγραμμα ζτρεξε πάλι με μια ελαφριά αφξθςθ  τθσ  





 

Σελίδα 57 

αναερόβιασ  αφαίρεςθσ  του φωςφόρου και τθσ  αφαίρεςθσ  των οξικϊν . ( Υ  rel , ΡΙΝΑΚΑΣ 4 ) λόγοσ  ( 
από  0.4 ζωσ 0.43  g/g COD ) , που είχε ωσ  γενικό  αποτζλεςμα  να  χειροτερζψει θ  απόδοςθ  τθσ  EBPR , 
ωσ  εκ  τοφτου μποροφςαν  να εκτιμθκοφν  τα  αποτελζςματα  και  του ςυςτιματοσ με τισ προςεγγίςεισ 
κατανομισ και  του ςυςτιματοσ  των ϋϋ ανεκτικϊν ϋϋ προςεγγίςεων  και  των λόγων τθσ εςωτερικισ  
ανακυκλοφορίασ των νιτρικϊν .  
 Θ  προβλεφκείςα  απόδοςθ  αυτοφ  του ςυςτιματοσ χωρίσ τθν νιτροποίθςθ ,  για διάφορουσ 
ρυκμοφσ εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ, φαίνεται  ςτο  ςχιμα  7. 
 

Σχιμα  7 

 
 
 
 
 
 Σϋ αυτό  το ςχιμα  φαίνεται ότι , όταν  θ νιτροποίθςθ ςταμάτθςε ( οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι  ο  
ανοξικόσ αντιδραςτιρασ  ςυμπεριφερόταν ςαν  αναερόβιοσ αντιδραςτιρασ ) , αυξάνοντασ  τον ρυκμό  τθσ 
εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ  , αυτό ευνόθςε  τθν  EBPR , ςφμφωνα και με  τα δφο ςυςτιματα , των 
προςεγγίςεων κατανομισ  και  των ϋϋ ανεκτικϊν ϋϋ προςεγγίςεων ,  με  αυξθμζνα  τμιματα  PAO  και 
γενικϊσ  ελαττϊνοντασ  τισ ςυγκεντρϊςεισ  του εξερχόμενου Φωςφόρου  . Σϋ αυτζσ τισ  προςομοιϊςεισ  οι  
ςυγκεντρϊςεισ του εξερχόμενου Φωςφόρου ιταν αςυνικιςτα υψθλζσ . ( θ ελάχιςτθ εξερχόμενθ 
ςυγκζντρωςθ Φωςφόρου  ιταν  περίπου  5 mg/l , ςχιμα  7 ) . Αυτό οφείλονταν  εν μζρει  ςτο ελαφρϊσ  
υψθλότερο  Y  Prel που χρθςιμοποιικθκε ςϋαυτζσ τισ προςομοιϊςεισ  και εν μζρει ςτο αυξανόμενο 
φαινόμενο που ςυνδζεται με  τθν νιτροποίθςθ . Θ  νιτροποίθςθ  ανάγει  τθν Αμμωνία  ςε επίπεδα που 
περιορίηουν  τθν  ανάπτυξθ  των PAO τα οποία  με  τθ  ςειρά  τουσ διοχζτευαν  περιςςότερα  PHB  για  τθν  
ςφνκεςθ πολυφωςφορικϊν  παρά  για  τθν κυτταρικι μάηα.  Απουςία  νιτροποίθςθσ ,  θ  Αμμωνία ιταν 
άφκονθ  και  τα  PAOs αποκικευαν  λιγότερα  πολυφωςφορικά , επειδι  περιςςότερα  PHB διοχετεφονταν 
για  ςφνκεςθ . Ζτςι παρόλο που  τα  PAOs ιταν περιςςότερα , όταν ςταμάτθςε  θ  νιτροποίθςθ , ιταν 
λιγότερο ενεργά όςον αφορά  ςτθν  αποκικευςθ  των  πολυφωςφορικϊν . 
 Αυτό  το ςζτ  των προςομοιϊςεων αποδεικνφει  τθν  αρχι ότι , όταν ο  ρυκμόσ  τθσ  εςωτερικισ 
ανακυκλοφορίασ  των νιτρικϊν μεταξφ  του  αναερόβιου αντιδραςτιρα ( αντιδραςτιρασ 2 ) και  του 
αερόβιου αντιδραςτιρα ( αντιδραςτιρασ 3) αυξάνεται , ευνοείται  θ  EBPR  , και ο λόγοσ είναι  ότι αυτι  
προμθκεφει  πιο ςυχνά και αναπλθρϊνει   τα πολυφωςφορικά , το  γλυκογόνο  και  τθν  αποκικευςθ  των 
PHB μεταξφ  των φάςεων , περιορίηοντασ  τθν πικανότθτα τθσ  εκκζνωςθσ  κάποιου απϋαυτά ςτισ διάφορεσ  
φάςεισ που κα είχε ωσ  ςυνζπεια τθν αναςτολι τθσ δράςθσ  των PAO . Αυτό ςε γενικζσ γραμμζσ είναι 
αλθκζσ και για τα δφο ςυςτιματα δθλαδι  για  το ςφςτθμα  με προςεγγίςεισ κατανομϊν και  για  το 
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ςφςτθμα  των  ϋϋ ανεκτικϊν ϋϋ προςεγγίςεων , αλλά κα είναι περιςςότερο  προφανζσ  , ςφμφωνα με  τισ 
προςεγγίςεισ  κατανομισ , κακϊσ  ςϋαυτι  τθν περίπτωςθ , αυξάνοντασ  τθν  ανακυκλοφορία , 
ελαττϊνονται  τα τμιματα  του πλθκυςμοφ που ζχουν  εκκενϊςει  τα  αποκθκευμζνα  προϊόντα , ςαν  
αποτζλεςμα υπολειμμάτων που παραμζνουν για περιςςότερο  χρόνο  από τον μζςο υδραυλικό  χρόνο  
παραμονισ ςτισ αναερόβιεσ και ςτισ  αερόβιεσ  φάςεισ.     Συνεπϊσ  ςτα ςχιματα  5 και  7 φαίνονται  
δφο αντίκετεσ  τάςεισ . Πταν  ςυμπεριλαμβανόταν  θ  νιτροποίθςθ , αυξάνοντασ  τον ρυκμό τθσ εςωτερικισ  
ανακυκλοφορίασ αυτό  είχε  αρνθτικζσ  επιδράςεισ  ςτθν  EBPR . Πταν  ςταματοφςε  θ νιτροποίθςθ , 
αυξάνοντασ  τον ρυκμό  εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ αυτό είχε  κετικζσ  επιδράςεισ  ςτθν  ΕΒPR . 
Θεωρθτικά  είναι δυνατόν και οι δφο τάςεισ να ςυμβοφν ςε ζνα ςφςτθμα . Σϋ ζνα ςφςτθμα όπου θ  
διάρκεια  τθσ  αερόβιασ φάςθσ  περιορίηει  τθν  απόδοςθ  τθσ  EBPR και εάν οι ρυκμοί  τθσ εςωτερικισ 
ανακυκλοφορίασ  αυξάνουν  τισ ςυγκεντρϊςεισ  των νιτρικϊν ςτουσ ανοξικοφσ  αντιδραςτιρεσ ςε επίπεδα 
όπου ο αναερόβιοσ  μεταβολιςμόσ  EBPR αναςτζλλεται , τότε αυξάνοντασ  τουσ ρυκμοφσ  τθσ εςωτερικισ 
ανακυκλοφορίασ μπορεί να αναςταλεί  θ EBPR . Σε ςυςτιματα όπου πραγματοποιείται κάποιοσ  
αναερόβιοσ  μεταβολιςμόσ  PAO ςτουσ ανοξικοφσ αντιδραςτιρεσ ( όπου οι ςυγκεντρϊςεισ  των νιτρικϊν 
είναι χαμθλζσ  ι για παράδειγμα φαινόμενα μεταφοράσ  μικροκλίμακασ αφινουν  τισ  αναερόβιεσ ηϊνεσ  
χωρίσ  φλόκουσ ) , θ πικανότθτα  ότι  αυξάνοντασ  τουσ ρυκμοφσ ανακφκλωςθσ  μπορεί να βελτιϊςει τθν 
δραςτθριότθτα  τθσ  EBPR . 
 Ππωσ και όλα τα μοντζλα βιολογικισ επεξεργαςίασ  αποβλιτων  και ειδικά αυτά που 
περιλαμβάνουν και EBPR , υπάρχουν και περιοριςμοί , εξαιτίασ  τθσ  αβεβαιότθτασ  των  τιμϊν  των  
βιοκινθτικϊν παραμζτρων και των εξιςϊςεων επεξεργαςίασ . Θ εργαςία που παρουςιάςτθκε  ςϋ αυτι  τθν  
δθμοςίευςθ απζδειξε ότι  κυρίωσ επείγοντα  φαινόμενα που προκφπτουν  από προςεγγίςεισ ενόσ 
μοντζλου που λαμβάνει  υπόψθν  του υδραυλικζσ φορτίςεισ , μεταβολζσ  ςτουσ  HRTs  και  τθν τυχαία 
είςοδο  βακτθρίων  ςτισ γραμμζσ  επεξεργαςίασ , που κα ενιςχφςουν τθν  προςπάκεια να 
μοντελοποιιςουμε  τζτοια ςυςτιματα , που κα περιλαμβάνουν πιο ακριβείσ προςδιοριςμοφσ των  
βιοκινθτικϊν παραμζτρων και των εξιςϊςεων  τθσ επεξεργαςίασ . 
 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 
 Αυτι θ μελζτθ παρουςίαςε  τθν πρϊτθ προςομοίωςθ  τθσ κατάςταςθσ κατανομισ  ενόσ  
ςυςτιματοσ  βιολογικοφ αντιδραςτιρα με εςωτερικοφσ ρυκμοφσ ανακυκλοφορίασ  και νιτροποίθςθ ( ζνα  
τυπικό  τεχνολογικό  ςχιμα  Bardenpho  5 ςταδίων )  με μεγάλο ενδιαφζρον , γιατί  αυτό  το ςχιμα 
προμθκεφει   για διάφορεσ υδραυλικζσ  δοκιμζσ  των  PAOs  που μποροφν να προςομοιωκοφν ςτθν 
προςζγγιςθ  τθσ κατάςταςθσ κατανομισ .  
• Οι  προςομοιϊςεισ  τθσ κατάςταςθσ κατανομισ  γενικά  προζβλεπαν  χειρότερεσ  EBPR αποδόςεισ 
από  τισ ςυμβατικζσ ανεκτικζσ προςομοιϊςεισ , που  ςυμφωνοφν  και με προθγοφμενεσ  ζρευνεσ  ςε άλλα  
EBPR  τεχνολογικά ςχιματα  . 
• Αυξάνοντασ  τον ρυκμό  τθσ εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ  επθρζαηε   πάρα πολφ  τθν κατάςταςθ 
κατανομισ , τείνοντασ  να κάνει  τισ  καταςτάςεισ κατανομισ  ςτουσ δφο αντιδραςτιρεσ όμοιεσ , 
διαςυνδεόμενεσ  με  τθν  γραμμι εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ .  
• Αυξάνοντασ  τον  ρυκμό  τθσ εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ  , προκαλοφςε αφξθςθ  τθσ  
ςυγκζντρωςθσ των νιτρικϊν  ςτουσ ανοξικοφσ  αντιδραςτιρεσ , που με τθν ςειρά  του  ελάττωνε  τθν  
απόδοςθ τθσ ΕΒPR ςτο ςυγκεκριμμζνο ςφςτθμα που μελετάμε .  Αυτό προκαλοφςε ελάττωςθ  τθσ  
διάρκειασ  τθσ  αναερόβιασ  φάςθσ , αναςτζλλοντασ  τθν  αναερόβια  δραςτθριότθτα ςτουσ ανοξικοφσ  
αντιδραςτιρεσ  , διαμζςου  τθσ  αφξθςθσ  τθσ  ανακυκλοφορίασ  των νιτρικϊν . 
• Θ  φπαρξθ  των καταςτάςεων  κατανομισ ζτεινε να παράγει  το  αντίκετο αποτζλεςμα . 
Αυξάνοντασ  τουσ  ρυκμοφσ  τθσ  εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ ζτεινε  να αυξιςει  τθν EBPR , όπωσ 
επιβεβαιϊκθκε  με  το ςταμάτθμα  τθσ  νιτροποίθςθσ . Αυτό ςυνζβθ  γιατί αυξάνοντασ  τον  ρυκμό  τθσ 
εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ αυξάνεται θ ςυχνότθτα ςτθν οποία  τα PAOs  είναι ςε κζςθ  να   
αναπλθρϊςουν τα  δικά τουσ  προϊόντα  ςυςςϊρευςθσ / αποκικευςθσ και ςυνεπϊσ  ελαττϊνει  τθν  
πικανότθτα οι ρυκμοί  τθσ  επεξεργαςίασ να  αναςταλοφν  εξαιτίασ  χαμθλϊν επιπζδων αυτϊν  των 
προϊόντων μικροβιακισ ςυςςϊρευςθσ . 
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Table  1 – PAO  process  rate  eguations 
 

 
Process 
 

 
Rate  equation 

PAOs 
 
Anaerobic and  anoxic  processes 
 

 

 
Acetate  uptake ( g COD  m-3d-1 ) 
 
 
 
 

 
X_PAO* (qmaxS PAO*S_A  / K_A +S_A) * (GLYfrac  / K_GLY+ 
GLYfrac)* (PPfrac / K-PP+ PPfrac) *(K_NO3 / K –NO3 + S- NO3 ) 
 

Growth ( g COD m-3d-1 ) e- anox * X – PAO* (μmaxPAO *PHBfrac  / K- PHB + PHBfrac ) * (S-
NH4 / S-NH4 )(S-NO3 / S-NO3 +K-NO3 ) 
 
 

Polyphosphate  synthesis 
( g PP m-3d-1) 

e- anox * X – PAO* (qmaxPP *SP / K- PS + S-P ) * (PHBfrac / K-PHB + 
PHBfrac)(PPfracmax – Ppfrac / K-IPP + PPfrac –Ppfrac )* (S-NO3 / 
S-NO3 +K-NO3 ) 
 

Glycogen  synthesis  
( g COD m-3d-1 ) 

e- anox * X – PAO* (qmaxGLY *PHfrac / K- PHB + PHBfrac) * 
(GLYfracmax-GLYfrax / K-i GLY + GLYfracmax- GLYfrac)* (S-NO3 /S-

NO3 +K-NO3 ) 
 

Biomass  maintenance (d-1) e- anoxb * X – PAO*b-PAO* (S-NO3 /S-NO3 +K-NO3 ) 
 

Polyphosphate  maintenance  or lysis  ( d-1) 
 

X – PAO*b-PP 

Glycogen  maintenance  or lysis  
(d-1 ) 
 

X – PAO*b-GLY 

PHB  maintenance  or  lysis 
(d-1) 
 

X – PAO*b-PHB 

 
Aerobic  processes 
 

 

Growth ( g COD m-3d-1 ) X – PAO* (μmaxPAO *PHBfrac  / K- PHB + PHBfrac ) * (S-NH4 / S-
NH4 +K-NH4 ) 
 

Polyphosphate  synthesis 
( g PP m-3d-1) 

X – PAO* (qmaxPP *S - P / K - PS + S - P ) * (PHBfrac / K-PHB + 
PHBfrac)(PPfracmax – PPfrac / K-IPP + PPfracmax –PPfrac ) 
 

Glycogen  synthesis  
( g COD m-3d-1 ) 

X – PAO* (qmaxGLY *PHBfrac / K- PHB + PHBfrac) * (GLYfracmax-
GLYfrax / K-i GLY + GLYfracmax- GLYfrac) 
 

Biomass  maintenance (d-1) X – PAO*b-PAO 
 

Polyphosphate  maintenance  or lysis  ( d-1) 
 

X – PAO*b-PAO 





 

Σελίδα 60 

Glycogen  maintenance  or lysis  
(d-1 ) 
 

X – PAO*b-GLY 

PHB  maintenance  or  lysis 
(d-1) 
 

X – PAO*b-PHB 

 
 
* State  variables : 
 
X-PAO = PAO  concentration ( mass  of each  PAO / reactor volume , [ g COD m-3 ] in the  distributed  
simulations  and  mass  of all  PAO  units / reactor  volume  in  the  lumped  simulations ) 
PPfrac , CLYfrac and PHBfrac =  ratios  of polyphosphate , glycogen  and  PHB to PAO  biomass  in g   P  g-1 
PAO or  g COD g-1PAO  . 
S-A= acetate ( g CODm-3 ) and 
S-P= phosphorus ( gPm-3 ) (other  parameters  are  defined  in  Table 4 ) 
 
Table 2-  Heterotroph  and  autotroph  process  rate  equations 
 

 
HETEROTROPHS 
 

 
 

 
Anaerobic and  anoxic  processes 
 

 

 
Growth ( g COD m-3d-1 ) 

 
e- anox * X – H* (μmaxH *S-A  / K- H + S-A ) *(S-P/K-P+S-P) (S-NH4 / 
S-NH4 +K-NH4)(S-NO3 / S-NO3 +K-NO3 ) 
 
 

Biomass  maintenance (d-1) e-anoxb*X-H* b-H*(S- NO3 / S-NO3 + K-NO3 ) 
 

 
Aerobic  processes 
 

 

 
Growth ( g COD m-3d-1 ) 

 
X – H* (μmaxH *S-A  / K- H + S-A ) *(S-P/K-P+S-P)  
 

Biomass  maintenance (d-1) X-H* b-H 
 

 
AUTOTROPHS (nitrifiers) 
 

 

Aerobic  processes 
 

 

 
Growth ( g COD m-3d-1 ) 

 
X – Aut* (μmaxAut *S-NH4  / K- NH4 + S- NH4 ) *(S-P/K-P+S-P)  
 

Biomass  maintenance (d-1) X-Aut* b-Aut 
 

  
*The  state  variables X-H and X-Aut = heterotroph  and  autotroph biomass  concentrations , respectively  (  
g COD m-3 ) . Other  parameters  are  defined  in  Table 4 . 
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Table 3- Stoichiometric  coefficients  for  anaerobic  and  aerobic  processes . Anoxic  coefficients  are  
similar  to aerobic  and  can be calculated  from  continuity . 

Process Acetate 
S-A 

Orthophosphate 
S-P 

Oxygen 
S-O2 

Ammonia 
S-NH4 

Nitrate  
S-NO3 
 

Glyco
gen 
X-Gly 

PAOs 
 

      

Anaerobic 
reactors   

      

Acetate  
uptake 

-1 Y-Prel    1-Y-
PHB B-S 

Glycogenysis 
 

1     -1 

PHB  lysis 
 

1      

Aerated 
reactors 

      

Growh 
 

  1-Y-PAO-1 -i-NBM   

Polyphosphate 
synthesis 

 -1 -Y-PHB-P    

Glycogen 
synthesis 

  1-Y-PHB-
GLY 

  1 

Biomass 
maintenance 

 i-PBM-f-XI*i-PXI -1+f-XI i-NBM-f-
XI*i-NXI 

  

Polyphosphate 
Maintenance 
(also nonaerated) 

1      

Glycogen 
maintenance 

 -1    -1 

PHB maintenance 
 

  -1    

 
Heterotrophs 
 

      

Growh 
 

-Y-H-1 -i-PBM  -iNBM   

Biomass 
maintenance 

 I PBM-f XI*i-XI -1+f-XI i-NBM-f-
XI*i-NXI 

  

 
Autotrophs 
 

      

Growh  -i-PBM 1-(4.57*Y-
Aut-1) 

-i-NBM-Y-
Aut-1 

Y-Aut-1  

Biomass 
maintenance 

 i-PBM-f-XI*i-PXI -1+f-XI i-NBM-f –
XI*i-NXI 

  

 

 
 
 
Table 3-(Extended) 
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Process Acetate 
X-PHB 

Polyphosphate 
X-PP 

PAO 
biomss  
X-PAO 

Heterotrophic 
Biomass X-H 

Autotrophic  
biomass X-Aut 
 

Inert 
Particulate 
Material X-I 

PAOs 
 

      

Anaerobic 
reactors   

      

Acetate  
uptake 

Y-PHB-S -Y-Prel     

Glycogenysis 
 

1      

PHB  lysis 
 

-1      

Aerated 
reactors 

      

Growh 
 

-Y-PAO-1 -i-PBM 1    

Polyphosphate 
synthesis 

-Y-PHB-P 1     

Glycogen 
synthesis 

-Y-PHB-
GLY 

 1-Y-PHB-
GLY 

  1 

Biomass 
maintenance 

  -1   f-XI 

Polyphosphate 
Maintenance(also 
nonaerated) 

 -1     

Glycogen 
maintenance 

      

PHB maintenance -1      

 
Heterotrophs 

      

Growh 
 

   1   

Biomass 
maintenance 

   -1  f-XI 

 
Autotrophs 
 

      

Growh 
 

    1  

Biomass 
maintenance 

    -1 f-XI 

 
* Acetate , glycogen , PHB and  biomass  are  expressed  as   g COD m-3 and  orthophosphate  and  
polyphosphate  are  expressed  as  g P  m-3  . All  PAO  processes are active  in  anaerobic  and  anoxic  
reactors and  all  acetate  uptake  are  active  in the  aerobic  reactors .  X –I  is inert  particulate  material  
produced  during  maintenance  degradation  of  biomass . 
 
 
 
 
 
 Table 4 – Biokinetic  parameter  and  stoichiometric  coefficient  values 
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Coefficient 
 

 
Description 

 
Value* 

 
Reference 

 
General 
 

   

e-anox Reduction  factor  for  denitrification 0.6 b 

e-anoxb Reduction  factor  for  anoxic 
maintence 

0.33 b 

f-XI Fraction  of inert  particulate  COD 
generated  from  biomass  
maintenance degradation  

0.1  g  COD ( g COD)-1 b 

i-NBM Nitrogen  content  per biomass  COD 0.07 g N (g COD)-1 b 

i-PBM Phosphorous  content  per  biomass  
COD 

0.02 g P(g COD)-1 b 

i-NXI Nitrogen  content  per inert 
particulate  COD 

0.03 g N (g COD)-1 b 

i-PXI Phosphorous  content per inert 
particulate  COD 

0.01 g P(g COD)-1 b 

K- NH4 Saturation  coefficient  for  ammonia  
for  growth 

1 g m-3 b 

K-NO3  Saturation  coefficient  and  inhibition  
coefficient  for nitrate 

0.5 g.m-3  

 
PAOs 
 

   

μmaxPAO Maximum  growth  rate 1 d-1 b 
 

b-GLY Glycogen  maintance or lysis  
coefficient 

0.2 d-1 c 

b-PAO Biomass maintenance coefficient 0.2 d-1 b 

b-PHB PHB- maintenance or  lysis coefficient 0.2 d-1 b 

b-PP Polyphosphate  maintenance  
coefficient 

0.2 d-1 b 

K-A Saturation  coefficient for  acetate  in 
PHB  synthesis 

4 g COD m-3 b 

K-GLY Saturation  coefficient  for acetate  in 
PHB  synthesis 

0.01 g GLY(g PAO)-1 c 

K-I GLY Inhibition  coefficient  for  glycogen  
storage 

0.02 g GLY(g PAO)-1 c 

K-IPHB Inhibition  coefficient  for PHB in  
acetate  uptake 

0.02 g PHB (g PAO) -1 c 

K-IPP Inhibition coefficient  for  
polyphosphate  storage 

0.02 g PP (g PAO)-1 b 

K-PHB Saturation  coefficient  for  PHB  in 
grouth  

0.02 g PHB(g PAO)-1 c 

K-PP Saturation  coefficient  for  
polyphosphate  in PHB synthesis 

0.02 g PP (g PAO)-1 c 

K-PS  Saturation  coefficient  for 0.20 g pm-3 b 
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orthophosphate  in  polyphosphate  
storage 

GLYfracmax Maximum  Glycogen  ratio  0.4 g GLY  
(g PAO)-1 

c 

PPfracmax Maximum  polyphosphate  ratio 0.34 g PP 
   (g PAO)-1 

b 

qmax-S-PAO Maximum rate acetate  uptake 6 g COD(g PAO)-1 d 

qmax-PP Maximum  rate polyphosphate  
storage 

1.5 g PP 
   (g PAO)-1d-1 

b 

Qmax-GLY Maximum rate  glycogen storage 2 g GLY  
   (g PAO)-1d-1 

c 

Y-PAO Biomass  produced / PHB degraded 0.63 g PAO (g PHB)-1 b 

Y-PHB-S PHB produced / acetate uptake 1.50 g PHB (g  COD)-1 e 

Y-Prel Orthophosphate  released / acetate  
uptake 

0.4 g P(g COD)-1 b 

Y-PHB-GLY PHB degraded /glycogen synthesized 1.26 g PHB (g GLY)-1 f 

Y-PHB-P PHB  degraded / polyphosphate  
synthesized 

0.2 g PHB  
(g GLY)-1 

b 

 
Heterotrophs 
 

   

μmaxH Μaximum  growth  rate 6 d-1 b 

b-H Biomass maintence  coefficient 0.4 d-1 b 

K-H Saturation  coefficient  for  acetate  
uptake 

4 gCODm-3 b 

K-P Saturation  coefficient  for  growth 0.02 g Pm-3 g 

Y-H Biomass produced / acetate  
consumed 

0.63 g COD (g COD)-1 b 

 
Autotrophs 
 

   

b-Aut Biomass maintenance  coefficient 0.15 d-1 b 

μmaxAut Μaximum  growth  rate 1 d-1 b 

Y-Aut Biomass  produced / NH4 taken up  0.24 g COD (g  NH4-N)-1 b 

 

 
 
a) Acetate , glycogen , PHB and biomass  are expressed  as  COD. Polyphosphate (PP) is  expressed  as  
phosphorus  . ϋϋ  PAO ϋϋ = PAO biomass. 
b) Values  from  Henze et al .(1995) were  described  as  ϋϋ typical ϋϋ and  may  not  be  experimentally  
based 
c) Schuler (2005) 
d) Rieger et al (2001) 
e) Mino et al (1987) 
f) Smolders et al (1994) 
g) K-P was  0.01 gPm-3 in Henze  et al (1995) , it was  increased  here  to  reduce  run times , with  
nefligible  effects  on  results 
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Απαιτοφνται οι εξισ εργαςίεσ:  
 
Eργ 25  : φκμιςθ  οξφτθτασ  των  εξερχομζνων από  το  Fenton επεξεργαςμζνων και προςκικθ  κειικοφ 
οξζοσ 
 
Eργ 26  : Ζλεγχοσ  και λειτουργία του 3ου  φυςθτιρα και του δικτφου αεριςμοφ  ςε κακθμερινι βάςθ για 
όλο τον  χρόνο . 
 
Eργ 27  : Ζλεγχοσ και λειτουργία  τθσ  αεραντλίασ  ανακυκλοφορίασ  ανάμικτου από  τθν δεξαμενι  
αεριςμοφ  ςτθν  δεξαμενι απονιτροποίθςθσ 
 
Eργ 28 : Ζλεγχοσ και λειτουργία τθσ  αεραντλίασ ανακυκλοφορίασ  ιλφοσ  ςτθν  αρχι  του βιολογικοφ 
κακαριςμοφ . 
 
Eργ 29  : Κακθμερινι απομάκρυνςθ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ  του βιολογικοφ κακαριςμοφ  προσ τισ  
κατάντθ κλίνεσ ξιρανςθσ . 
 
Eργ 30  : Ζλεγχοσ και λειτουργία  του υποβρφχιου αναδευτιρα ςτθν δεξαμενι απονιτροποίθςθσ .  
 
 

4ο ςτάδιο : Aντίςτροφθ  Πςμωςθ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΧΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΔΙΕΓΑΣΙΩΝ  ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΥ  ΙΟΝΤΩΝ (ΑΛΑΤΩΝ)  - ΥΓΩΝ  ΜΕ  
ΜΕΜΒΑΝΕΣ 

 
 Οι  διεργαςίεσ  διαχωριςμοφ  ιόντων ( αλάτων ) – υγρϊν  με  μεμβράνεσ  περιλαμβάνουν  τισ  
ακόλουκεσ  βαςικζσ  κατθγορίεσ : 
 Α) Το  υγρό  με  τα  εμπεριεχόμενα  άλατα  κινείται  προσ  τθν ίδια  κατεφκυνςθ  και  κάκετα  ςτο  
διθκθτικό  μζςο  ( μεμβράνθ ) ,  που επιτρζπει  τθ  διζυλευςθ  του  υγροφ  με ζνα  πολφ  μικρό  μζροσ  των 
περιεχόμενων  αλάτων  
Β) Θ  κατεφκυνςθ  τθσ  ροισ  του  αρχικοφ  διαλφματοσ  είναι  παράλλθλθ  προσ  τθν  επιφάνεια  του  
διθκθτικοφ  μζςου ( μεμβράνθ) και κάκετθ  ςτθν  κατεφκυνςθ  ροισ  του  διθκιματοσ .  
Αποτζλεςμα  τθσ  διεργαςίασ  του  διαχωριςμοφ  αλάτων – υγρϊν  είναι  θ  ςυμπφκνωςθ  του  προσ  
διικθςθ  νεροφ  και  θ  παραγωγι  διθκιματοσ  με  ςυγκζντρωςθ  αλάτων  πολφ  μικρι  ςε  ςχζςθ  με  το  
αρχικό  νερό. 
Τα  τελευταία  χρόνια  θ  εφαρμογι  των μεμβρανϊν  ςτθν κατεργαςία  λυμάτων  είναι  ςθμαντικά  μεγάλθ  
και  οφείλεται  : 

 Στθν  απαιτοφμενθ  καλφτερθ  ποιότθτα  νερϊν και 

 Στο  μειοφμενο  κόςτοσ  εγκατάςταςθσ  και  κυρίωσ  λειτουργίασ  τζτοιων  μονάδων. 
 
 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ  ΝΕΟΥ  ΜΕ  ΜΕΜΒΑΝΕΣ 
 

Ανάλογα  με  το  αρχικό  προιόν , που  κζλουμε  να  επεξεργαςτοφμε  και  τθν ποιότθτα  νεροφ  που  
επικυμοφμε  να  λάβουμε,  εφαρμόηουμε  τθν κατάλλθλθ  επεξεργαςία. Για  λφματα  με  μεγάλο  ποςοςτό  
διαλυμζνων  ιόντων  θ  λογικι  επεξεργαςία  μπορεί  να  περιλαμβάνει  
 Απλι  διφλιςθ  μζςω  αμμόφιλτρου  ι  διπλοφ  φίλτρου ( ανκρακίτθ – άμμου ) ακολουκοφμενθ  ( 
κατά  ςειρά ) από : 

 Mικροδιικθςθ 

 Υπερδιικθςθ 

 Νανοδιικθςθ  ( απομάκρυνςθ  διςκενϊν  ιόντων   *π.χ. Ca , Mg , κλπ .+ 
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 Αντίςτροφθ  ϊςμωςθ  ( απομάκρυνςθ  μονοςκενϊν  ιόντων * π.χ. Cl  , κλπ .+ 
Σε  μερικζσ  περιπτϊςεισ  θ  απλι  διφλιςθ  ςε  ταχφφιλτρο  μπορεί  είτε  να  παραλθφκεί  είτε  να  
ςυνοδεφεται  με  προεπεξεργαςία  μζςω  κροκίδωςθσ – κακίηθςθσ , ανάλογα  με  τθν  ποιότθτά  των προσ  
επεξεργαςία  λυμάτων. 

 
 

 
AΡΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΕΚΟΗΣ 

 
Δεδομζνα  ειςόδου ςτθν  χθμικι  επεξεργαςία 
 
BOD5      650  mg/lt 
COD       3600mg/lt 
Αιωροφμενα  ςτερεά ( SS)  150 mg/lt 
NH4

+      1500 mg/lt 
Aγωγιμότθτα   15 Ms / cm 
Χρϊμα    μαφρο 
 
Δεδομζνα  εξόδου  από  τθν  χθμικι  επεξεργαςία 
 
BOD      70 mg /lt 
COD     180  mg /lt 
 
95-99   %  απομάκρυνςθ  βαρζων  μετάλλων και άλλων ρυπαντϊν 
 
 
 
Δεδομζνα  εξόδου  από  τθν  βιολογικι  επεξεργαςία 
 
ΒΟD      7 mg/lt 
COD      100 mg/lt 
Αιωροφμενα  ςτερεά ( SS)  20 mg/lt 
NH4

+      100 mg/lt 
Aγωγιμότθτα   5 Ms / cm 
Χρϊμα   υποκίτρινο 
 
Δεδομζνα εξόδου από τθν  επεξεργαςία  με  μεμβράνεσ 
 
ΒΟD     1 mg/lt 
COD     10 mg/lt 
Αιωροφμενα  ςτερεά ( SS)  0   mg/lt 
NH4

+      0 mg/lt 
Aγωγιμότθτα   0,5  Ms / cm 
Χρϊμα        πόςιμου νεροφ   

 
Εργ 31: Ζλεγχοσ και λειτουργία τθσ μονάδασ  αντίςτροφθσ όςμωςθσ   
 

Τζλοσ ςτθ ςωςτι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθ του ΧΥΤΑ είναι απαραίτθτθ θ   ςυνεχισ  
παρακολοφκθςθ  διαφόρων  παραμζτρων  οι οποίεσ  είναι  υπεφκυνεσ  για  περιβαλλοντικζσ  μετριςεισ . Θ 
παρακολοφκθςθ  είναι  εφικτι  και  αποτελεί  πλζον  τον  πιο ςίγουρο  τρόπο  για  τθν  πρόλθψθ  των  
περιβαλλοντικϊν  καταςτροφϊν , αντίκετα  με  τισ εργαςτθριακζσ  μετριςεισ  οι οποίεσ  είναι  χρονοβόρεσ  
και  ςυνικωσ  μασ  δίνουν  αποτελζςματα  μετά  τθν  περιβαλλοντικι  καταςτροφι. 

Επίςθσ  θ  ςυνεχισ  μζτρθςθ  τθσ  τοξικότθτασ  ζχει  ζνα  ςθμαντικό  πλεονζκτθμα : Δίνει  
πλθροφορίεσ  για  όλεσ  τισ  επιμζρουσ   παραμζτρουσ  οι οποίεσ  είναι  τοξικζσ ,  ςυνεπϊσ  υπερβαίνει  το 
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πρόβλθμα  τθσ  μζτρθςθσ  τθσ  κάκε  μίασ  παραμζτρου  ξεχωριςτά . Επιπλζον  με  τθν  ςυνεχι  
παρακολοφκθςθ  και  τθν  πικανι  τθλεμετάδοςθ  υπάρχει  δυνατότθτα  ζγκαιρθσ  επζμβαςθσ . 
 
Στθν  πραγματικότθτα  είναι  τρόποσ  πρόλθψθσ  των  περιβαλλοντικϊν  καταςτροφϊν  και  τθσ   
προςταςίασ  του  πλθκυςμοφ. 
 
Ζργ 32 : Κακθμερινι λειτουργία του χθμικοφ εργαςτθρίου . Λιψθ δειγμάτων από τα  ςθμεία 
δειγματολθψίασ  και χθμικζσ αναλφςεισ  με τα όργανα  του χθμικοφ εργαςτθρίου και ςυγκεκριμζνα  COD 
on – line , Φαςματογράφο ατομικισ  απορρόφθςθσ , Φαςματοφωτόμετρο ορατοφ . 
 
Εργ  33 :  Κακαριςμόσ  των κλινϊν ξιρανςθσ  περίπου κάκε  3 μζρεσ. 
 
Εργ  34 : Ραρακολοφκθςθ  τθσ  ποιότθτασ  των  επιφανειακϊν υδάτων  από τισ κατάντθ  γεωτριςεισ μια 
φορά  τον μινα . 
 
Εργ 35 : Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ  κατανάλωςθσ  των  χθμικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν μονάδα 
επεξεργαςίασ  αλλά και ςτο  χθμείο για τισ χθμικζσ αναλφςεισ . Ρροςοχι , δεν πρζπει να ςταματάει θ 
λειτουργία  τθσ μονάδασ. 
 
Οι  παραπάνω  εργαςίεσ  κα  πρζπει να  εκτελοφνται  κακθμερινά. 
 
 
ΔΟΜΟΚΟΣ 20 / 07  /  2022     ΔΟΜΟΚΟΣ     20 /  07 / 2022 
      ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ       ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
                                                        Θ  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΥΔΔ      
 
 
 
 
Μπακοςτζργιοσ  Δθμιτριοσ                     Σμπιλίρθ  Διμθτρα                     
     Ρολ. Μθχ.     ΡΕ                                       Ρολ. Μθχ.  ΡΕ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Σελίδα 68 

                
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 
 

ΥΡΘΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ BIOKA ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – 
ΧΥΤΑ  
Ρ/ΣΜΟΣ: 98.394,00 € 

                                                                  

 
1. Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν 

   

     

α/α ΚΑΤΗΓΟΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΜΗΝΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΗ (€) 

1 Μιςκοδοςία ΜΘΧΑΝΙΚΟΥ ΡΕ   μερικισ απαςχόλθςθσ 1.400,00 1 1.400,00 

2 
Μιςκοδοςία χειριςτι μθχανθμάτων ζργου, μερικισ 
απαςχόλθςθσ 800,00 1 800,00 

3 
Μιςκοδοςία εργάτθ γενικϊν κακθκόντων, πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ 900,00 1 900,00 

4 Μιςκοδοςία οδθγοφ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ 900,00 1 900,00 

5 
Εξοδα λειτουργίασ τςάπασ(καφςιμα, αναλϊςιμα, 
λειτουργία, ςυντιρθςθ) 900,00 1 900,00 

6 

Εξοδα λειτουργίασ φορτθγοφ μεταφοράσ 
μθχανθμάτων(καφςιμα, αναλϊςιμα, λειτουργία, 
ςυντιρθςθ) 900,00 1 900,00 

7 
Εξοδα λειτουργίασ φορτθγοφ μεταφοράσ υλικϊν(καφςιμα, 
αναλϊςιμα, λειτουργία, ςυντιρθςθ) 812,50 1 812,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΡΑΝΗ     6.612,50 

 
 

 
 
2. Ρροχπολογιςμόσ παροχισ υπθρεςιϊν 

    

      

A.T. ΡΕΙΓΑΦΗ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΡΑΝΗ 

(€) 

1 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ- ΧΥΤΑ 
(μθνιαία δαπάνθ) μινασ 12 6.612,50 79.350,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ (για 12 μινεσ)       79.350,00 

ΦΡΑ (24%)       19.044,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       98.394,00 

 
 
ΔΟΜΟΚΟΣ  20/ 07  /  2022          ΔΟΜΟΚΟΣ 20 / 07 / 2022 
      ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ       ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
                                                        Θ  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΥΔΔ      

Μπακοςτζργιοσ  Δθμιτριοσ                     Σμπιλίρθ  Διμθτρα                     

     Ρολ. Μθχ.     ΡΕ                                                  Ρολ. Μθχ.  ΡΕ            
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ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

Άρκρο 1: Εργαςία 

α) Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν εργαςία «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ  – ΧΥΤΑ» 

ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ  

β) Τόποσ παροχισ τθσ εργαςίασ: ο χϊροσ του Βιολογικοφ του ΧΥΤΑ και του ΧΥΤΑ.  

γ) Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ 98.394,00 ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνου του  Φ.Ρ.Α. 

 

 

Άρκρο 2: Εγγυιςεισ 

Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ υποχρεοφται να κατακζςει κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ,  ποςοφ ίςου , με το 4%  τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικισ επιςτολισ 

αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ ι του Ταμείου Συντάξεων Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων.  

Συντάςςεται κατά τον ιςχφοντα τφπο του δθμοςίου.  

 

Άρκρο 3: Τόποσ και  Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 

Ο χϊροσ παροχισ τθσ εργαςίασ είναι εντόσ του χϊρου του Βιολογικοφ του ΧΥΤΑ και του ΧΥΤΑ του Διμου 

Δομοκοφ. 

Το χρονικό διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν είναι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν περιγράφονται ςτθν αρ. 105 /  2022 τεχνικι μελζτθ που είναι 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.  

 

Άρκρο 4: Ραραλαβι εργαςιϊν  

Θ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι του άρκρου  221 του Ν. 

4412/2016.  

 

Άρκρο 5: Τρόποσ Ρλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κα γίνεται τμθματικά και με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν 

ενταλμάτων πλθρωμισ ςτο όνομα του αναδόχου εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των 
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απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν οικονομικι υπθρεςία και εφόςον ζχει περατωκεί ο προλθπτικόσ 

ζλεγχοσ του Ελεγκτικοφ ςυνεδρίου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα απόδοςθσ των ειςφορϊν 

για τουσ εργάτεσ γενικϊν κακθκόντων που κα απαςχολεί για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία κακϊσ και 

μθνιαίο αναλυτικό δελτίο εργαςιϊν.  

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου  εξαιτίασ 

ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 

αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 

Στο χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται  κατά το νόμο.  

Άρκρο 6: Κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τθσ νόμιμεσ κρατιςεισ που ορίηονται, εκτόσ του ΦΡΑ με τον οποίο 

βαρφνεται ο Διμοσ.  

Επίςθσ ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τθν δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ ςτον τφπο.  

Άρκρο 7: Ροιότθτα Ραρεχόμενων Υπθρεςιϊν  

Θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πρζπει να βρίςκεται μζςα ςτα όρια που κζτει θ ςχετικι 

νομοκεςία για ανάλογουσ χϊρουσ.   

Άρκρο 8: Επίλυςθ διαφορϊν 

Τυχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ επιλφονται ςφμφωνα με  τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

 

ΔΟΜΟΚΟΣ     20/ 07  /  2022        ΔΟΜΟΚΟΣ      20 / 07 / 2022 

      ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ       ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

                                                     Θ  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΥΔΔ      

 

Μπακοςτζργιοσ  Δθμιτριοσ                            Σμπιλίρθ  Διμθτρα                     

     Ρολ. Μθχ.     ΡΕ                                        Ρολ. Μθχ.  ΡΕ            
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικής προζφοράς  

 
 
 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ BIOKA ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – 
ΧΥΤΑ  
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 98.394,00 € μαηί με το ΦΡΑ 

  ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΘΣ :  105/2022 
                                                        

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Του οικονομικοφ φορζα με επωνυμία ……………. µε ζδρα ………………………..………………οδόσ 
…………………………………………..………………… αρικµ. ……....….. Τ.Κ.: …………………… Τθλ.: 
……………………………………………….  
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: 
 
 
 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

     

     

      

A.T. ΡΕΙΓΑΦΗ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΡΑΝΗ 
(€) 

1 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ- ΧΥΤΑ 
(μθνιαία δαπάνθ) μινασ 12 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ (για 12 μινεσ)     
  ΦΡΑ (24%)     
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
   

 
 
 
 
 
                                                                                         ΔΟΜΟΚΟΣ   …../…../2022 
                                                                                                 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβαζης (ΕΕΕ)   

 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ ςυντάχκθκε με χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), κα αναρτθκεί ξεχωριςτά, ωσ 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ, ςε αρχείο PDF ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ 
«www.promitheus.gov.gr». 
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