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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 
 

                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΛΟΥ :                          3193/27-7-2017  
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π  Ρ  Ο  Μ Η  Θ  Ε  Ι  Α  Σ  

 

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ        

( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.)  

 
δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι 

 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ». 

 
Προϋπολογισμού 74.369,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
και  
β) τους όρους της παρούσας  

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών ,  να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω 
προμήθειας .  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των   59.975,00  €  χωρίς Φ.Π.Α.. 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους (Προϋπ/σμος Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 2017 : 

κωδικός 25-11 : ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ). 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για 

μία ή παραπάνω  ομάδες , είτε και για τις πέντε μαζί. 
 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα 

προμηθευτή ή παραπάνω  , με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα.  
Η διάρκεια της σύμβασης   καθορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και έως 

ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου . Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτής , ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό , αλλά όχι λιγότερο από το 75%. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
της επιχείρησης. 
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Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης , η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. μπορεί να ζητήσει αύξηση των 
ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20% , 
εφόσον κρίνει σκόπιμο και επωφελές . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. , με την ίδια τιμή που έχει προσφέρει. 

Ο ανωτέρω όροι δεν είναι δεσμευτικοί για την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και σε καμία περίπτωση δεν 
υποχρεούται να πράξει κάτι από τα παραπάνω  , παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και 
την προσφορά του αναδόχου. 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

 
 

Άρθρο 3ο 

 
 

 

 
 

Άρθρο 1: Κύριος της Προμήθειας – Αναθέτουσα Αρχή1 - Στοιχεία επικοινωνίας.  

 
1.1 Αναθέτουσα αρχή:  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

– ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .  
 

1.3 Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .  

 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ .  

 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ .  
 

 

 
Άρθρο 2:    Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών. 

 
1. Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  κατά  την  έννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του  άρθρου  2  του  

                                                
1 Σε περίπτωση αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όρος «αναθέτουσα αρχή», 
σε όλο το κείμενο της διακήρυξης, αντικαθίσταται από τον όρο «αναθέτων φορέας». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Δ/νση : Βιολογικός  Καθαρισμός Ρεθύμνου – Μύτη Γρύντα 

 

Ταχ.Κωδ. : 74100 

Τηλ. : 2831027777 

Telefax : 2831055224 

E-mail : Deyaryo@otenet.gr 
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ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
α) Η παρούσα διακήρυξη, 
 
β) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016)  .  
 
γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  
 
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  , 

 
στ) Η  γενική  συγγραφή υποχρεώσεων,  
 
ζ) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
 

η)   τυχόν   συμπληρωματικές   πληροφορίες   και   διευκρινίσεις   που   θα   παρασχεθούν   από   
την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
 

Για την παραλαβή των τευχών  οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη  αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε  5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά  του  
την  αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων 
της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν  
έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  πέραν  της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή 
ιδιωτικών  εταιρειών  μεταφοράς  αλληλογραφίας  και  χωρίς  να  φέρει  ευθύνη  για  την  έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.   
Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται  από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,διεύθυνση :  
Βιολογικός Καθαρισμός Ρεθύμνου – Μύτη Γρύντα, υπεύθυνος κ. Λιανδρής Εμμανουήλ  , τηλ. 
2831027777.  

 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς2. 

 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) 
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής3 4. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  
 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

                                                
2 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  315  ν.  4412/2016,  η  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  του  Βιβλίου  ΙΙ  του  ν. 

4412/2016 (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής 
συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών ολοκλήρωσης του 
συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 
103 και 104 του ανωτέρω νόμου, αναλόγως εφαρμοζόμενα 

 
3 Πρβλ άρθρο 96 ν. 4412/2016. 

 
4 Ακόμα   και   αν   η   προσφορά   κατατεθεί   αυτοπροσώπως   στην   Επιτροπή   Διαγωνισμού   δεν   γίνεται   έλεγχος   της 

νομιμοποίησης του προσώπου. 
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αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά  

Του…………………..5 
 

Για την Προμήθεια με τίτλο  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ». 
 

Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

    Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 11/08/2017 ημέρα Παρασκευή  . 6 
 

3. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει  τα ακόλουθα: 
 

α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»7 , κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24 ,  
 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» , κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24 και 
 
γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά»8, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24. 
 
Οι τρείς (  3 )  ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 

 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
 
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών9. 

 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών10 - Υποβολή 

δικαιολογητικών – Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή 
συμφωνητικού. 

 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.  

 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

                                                
5 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 

 
6 Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 18 της παρούσας. 

7 Πρβλ άρθρο 93 ν. 4412/2016. 
8 Πρβλ άρθρο 95 ν. 4412/2016. 
9 Πρβλ. παρ. 6 άρθρου 96 ν. 4412/2016. 

 
10 Πρβλ.  άρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016. 
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πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, 
η επωνυμία του οικονομικού φορέα,  ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση 
άλλων τυπικών προϋποθέσεων που  απαιτούν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Όλοι  οι  φάκελοι  
αριθμούνται  με  τον  αύξοντα  αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και 
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»  
, καθώς και ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» , μονογράφονται δε από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές , σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης , αλλά 
και τις απαιτήσεις της μελέτης . Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του 
ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των  Τεχνικών  
Προσφορών , καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού .  
 
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής , είτε 
ευθύς αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών , είτε σε ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό , με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές 
μέρος της Υπηρεσίας .  
 
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών , για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθεί 
σα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων  αποδεκτές , δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού .  
   
Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών , η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες , των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές 
και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα .  
 
Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων , που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση , επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ 
της ΔΕΥΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ,  η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες .  
 
Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης , χωρεί ένσταση , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .  

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές11. 

 

4.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  -  Κατακύρωση  – Πρόσκληση 
για υπογραφή σύμβασης12. 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, ΕΙΚΟΣΙ  (  20 )   ημερών13, τα δικαιολογητικά14 που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

                                                
11 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4412/2016. 
12 Πρβλ άρθρα 103, 105 /316 ν. 4412/2016. 
13 Η προθεσμία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
14 Σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Δες 

υποσημ. 126. 
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i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με την 15 Υπεύθυνη δήλωση  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 
της παρούσας,o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή 
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 105/316 και 106/317 του ν. 4412/201616. 

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  
δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  στην ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  και στη διεύθυνση : 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ,  την επομένη της κοινοποίησης της 
κατακυρωτικής προς τον προσωρινό ανάδοχο απόφασης  (τόπος και χρόνος)17. 

 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 4.3 της παρούσας , κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
4.2.α. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση της προς το Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΡ που αποφασίζει σχετικά , μπορεί να προτείνει : 
1. Την κατακύρωση της σύμβασης για το σύνολο του ποσού  του προϋπολογισμού της 
προμήθειας  μετά την έκπτωση που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ή για προσαύξηση αυτής κατά  
30% . 
2. Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
3.Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  

 
4.3  Ενστάσεις.  

 
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή 
της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 

                                                
15 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων, άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016. 

16 Σημειώνεται ότι για τη ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως 
μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 106 / 317 του ν. 4412/2016, 
απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου. 

17 Παρ.  7  άρθρου  103  ν.  4412/2016.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είναι  υποχρεωμένη  να  επιτρέψει  την  πρόσβαση  των 
διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). Πρβλ. παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4412/2016 
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του Ν.4412/2016, ως εξής : 
 

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού,  μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Επί της ενστάσεως αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. του, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρετε η απόρριψη της ένστασης.  
  
 
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ ,  μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης  ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης.  Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ .  
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους 
πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό18  
Σειρά ισχύος. 

 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 
105/316 και 13519 του ν. 4412/2016. 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3.  Η Προσφορά του αναδόχου . 

5.  Η Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας. 

 
6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .   

 
6.2 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική20. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία. 

                                                
18 Ως  «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέαή της ΚΑΑ και του 

αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περιπτ. (14) της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της 
συμφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 ν. 4412/2016). 

 
19 Πρβλ. παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4412/2016. «Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται σε έργα περιπ. Α’ και β’ της 
παραγ. 2 , συμπληρωματικά του Κεφαλαίου Ι του μέρους Β’ του Βιβλίου Ι ( άρθρα 129 ως 133 ) και του μέρους Β’ του Βιβλίου ΙΙ 
( άρθρα 335 ως 338 ) . 

20 Πρβλ άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν.  4412/2016. 
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7.1. Για  τη  δημοπράτηση  της προμήθειας και  την εκτέλεση της  σύμβασης, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων21: 

 
- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)»22, 

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

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

 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».23 

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

 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις24, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε 
μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου. 

 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Προμήθειας , Φόρο ι, Δασμοί , κ.λ.π. -  Πληρωμή Αναδόχου. 

 
8.1 Η προμήθεια  χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ25 και υπόκειται στις κρατήσεις26 που 

προβλέπονται για τις περιπτώσεις προμηθειών . 

8.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά , για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
ανάλογα την παράδοση των υλικών και θα εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο μετά την 

                                                
21 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 

τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

22 Για την έννομη προστασία , πρβλ. άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7,8 και 11 και 376 παρ. 2 πρώτο εδάφιο και παρ. 12 ν. 
4412/2016. Με την έναρξη ισχύος άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 , σε ισχύ ο ν. 3886/2010.  

23 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016,   ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η 
Ιανουαρίου 2021 Πρβλ  και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.  4412/2016. 

 
24 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν 
δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική 
έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ). 

 
25 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη 

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο ) . 

 
26 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου .  
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παραλαβή αυτών , από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής  και έχει εκδώσει για το 
λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.  

8.3 Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.  
8.4 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την οικονομική υπηρεσία της 

ΔΕΥΑΡ. 

 
 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη της δημοπρασίας , 
δηλαδή στις   10/08/2017 27 ημέρα Πέμπτη . 

 
Άρθρο 10:  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της προμήθειας .  

 
 
 

 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της 
Προμήθειας .  

 
11.1. Τίτλος της προμήθειας .  

 
Ο τίτλος της προμήθειας  είναι : 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ». 

 
11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας .  

 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  της Προμήθειας ανέρχεται  σε  
59.975,00  Ευρώ , προ ΦΠΑ 24%.  
 

 
11.3 Τόπος εκτέλεσης της Προμήθειας .  

 
  Ρέθυμνο 

 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας .28 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Υδρομέτρων  , η οποία θα καλύψει τις ανάγκες 
της ΔΕΥΑΡ για το τρέχον έτος .  

 
 
Άρθρο 12:  Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας . 

                                                
27 [ Α ]. Για συμβάσεις άνω των ορίων , η έκτη ημέρα πριν την λήξη προθεσμίας του άρθρου 18. Αν είναι αργία , η 

προηγούμενη εργάσιμη. [ Β ] . Για κάτω των ορίων , καθορίζεται η ημέρα από την Αναθέτουσα Αρχή .  

28 Αναφέρονται η , ή οι κατηγορίες του έργου ( ΟΔΟ , ΟΙΚ , ΥΔΡ , ΗΜ , ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) .  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της προμήθειας,  ορίζεται  σε  τέσσερεις  ( 4 ) μήνες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης29 ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. 
 
 
Άρθρο 13:  Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών. 

 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε 
σφραγισμένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.  

13.3 Η προσφορά δίνεται σε € , χωρίς ΦΠΑ . 
 

13.4 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά30. 

 
13.5 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
13.6 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 
Άρθρο 14:  Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου. 

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται 
στα άρθρα 311 και  95 παρ.2. ν. 4412/2016 

 

 
Άρθρο 15:  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται , βάσει των διατάξεων της 

παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016 .  

 
Άρθρο 16:  Χορήγηση Προκαταβολής31 – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)32 . 

 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 
16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας . 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό   
5% 33  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 

                                                
29 Μπορεί  η  έναρξη  της  προθεσμίας  να  ορίζεται  διαφορετικά,    αν  λόγου  χάρη  δεν  προβλέπεται  η  άμεση  έναρξη  των 

εργασιών (παρ.2, άρθρο 147, ν.4412/2016). 

 
30 Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016 

 
31 Η καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής , χωρίς κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Σε 
περίπτωση μεγαλύτερης προκαταβολής , λαμβάνεται εγγύηση προκαταβολής ίση με την διαφορά . Στα συγχρηματοδοτούμενα 
περιλαμβάνεται δυνατότητα προκαταβολής υποχρεωτικά .  
32 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν.4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 

 
33 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα  αναφερόμενα  στο Άρθρο 302 του ν. 
4412/2016 .  
 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών34. 

1. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού , σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .  

 
Άρθρο 18:  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. 

 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών35 στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η 10/08/2017 , ημέρα Παρασκευή 36 . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ. 
 

Άρθρο 19:  Χρόνος ισχύος προσφορών. 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έ ξ ι  ( 6 )   μηνών37, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών38. 

 
Άρθρο 20:  Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 
 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ .Η Περίληψη της 
παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων των 
γραφείων της ΔΕΥΑΡ .  

 
 

                                                
34 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 72/302 ν. 4412/2016. 

 
35 [Α] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, η ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες (άρθρο 27/264 ν. 4412/2016) ανέρχεται σε 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. Σε περίπτωση που επείγουσα 
κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη 
προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας δεν προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, η ανωτέρω προθεσμία των 35 ημερών παρατείνεται κατά πέντε 
ημέρες (πρβλ παρ. 1 άρθρου 67/297 ν. 4412/2016). 

 
36 Πρβλ άρθρο 98 παρ. 1α ν. 4412/2016. 

 
37 Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 97 του ν. 4412/2016 και τα άρθρο 35, 36 και 37 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται 

ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

 
38 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. παρ. 2 άρθρου 97 του ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 21 :   Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , των κρατών – 
μελών της Ε.Ε. , των χωρών του Ε.Ο.Χ. , των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ / G.P.A. ) , του  Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , καθώς επίσης και των 
οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες , ή 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στις 
προαναφερθείσες χώρες .  

 

 
Άρθρο 22 :   Κριτήρια επιλογής39. 

 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μέλη της ένωσης.  

Α. Λόγοι αποκλεισμού40. 
 
1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης (διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- 
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε  
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
 

                                                
39 Η πλήρωση των απαιτήσεων άρθρου 22 Α και Β , από όλα τα μέλη της ένωσης. Οι απαιτήσεις των 22 Γ , Δ 
και Ε από ένα εκ των μελών . Πρβλ. Άρθρα 304-308 ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  / 305 ν. 4412/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας, εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016. 
 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους41. 
 
3. Αποκλείεται42     

από   τη   συμμετοχή   στη   διαδικασία   σύναψης   δημόσιας   
σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201643 

                                                
41 Επισημαίνεται  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  προβλέπει  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  παρέκκλιση: 

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 
λόγους    δημόσιου    συμφέροντος,    όπως    δημόσιας    υγείας    ή    προστασίας    του    περιβάλλοντος    ή/και 
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (Σχετική δήλωση 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα στο ΕΕΕΣ). 

 
42 Οι λόγοι της παραγράφου 3 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Συνεπώς η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 3 που θα 
προβλέψει στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
43 Αρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
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(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου44, 
 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης  συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
 
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 
 
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή 
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
23 της παρούσας, 
 
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 
(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 
δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία. 

 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1, 2 και 345. 

 

                                                                                                                                                                
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους». 

 
44 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείσει έναν φορέα , για μία εκ των παραπάνω καταστάσεων , αν 
έχει αποδείξει ότι ο φορέας μπορεί να εκτελέσει την σύμβαση , βάσει των διατάξεων και των μέτρων για 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . Άρθρο 73 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
45 Η αναφορά στην παρ. 3 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει λόγους αποκλεισμού της παρ. 3. 
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5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο 
οποίο ισχύει η απόφαση46. 

 
 
Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους.  

 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής. 

 
23.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ47 . 

 
 [Β]48 Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του 

ν. 4412/2016: 

 
Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των 
ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για 
διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών , το οποίο εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16-11-2016) , ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  22  Α  της  παρούσας,  
 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β 

 
23.2 Δικαιολογητικά  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών του άρθρου 18 και  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) .  

 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη 
της ένωσης.  
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο 

                                                
46 Πρβλ.  άρθρου 306 ν. 4412/2016. 

47 Άρθρο 79 ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 308 ν. 4412/2016 
 

48 Βλ. υποσημείωση 16. 
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έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης , είναι τα εξής :  

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. 

 
Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  22Α  οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου 
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

 (γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα ,   πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ,  
που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και  
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση , που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου 
ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 
και 3 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε)  Σε περίπτωση που έχετε προβλέψει και άλλους λόγους αποκλεισμού , συμπληρώνεται τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 
23.4 Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  

επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β. 

 
(α.) Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο , από το 
αντίστοιχο οικείο Επιμελητήριο .  

 

( β ) . Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως  δικαιολογητικά , τα’ αντίστοιχα παραπάνω 
έγγραφα που ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των .  

 

 

 

 

 

23.5 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016). 
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Νομιμοποιητικά  Έγγραφα: 

 
Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 
δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται 
από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν : 
 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
 
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους. 
 
Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 

 

 
23.6 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων49. 

 
(α) . Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση  υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς. 

 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ,    ( β )  
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» κ α ι  (γ) ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο   φάκελος   «Δικαιολογητικά   Συμμετοχής»   πρέπει,   επί   ποινή   
αποκλεισμού,   να περιέχει τα ακόλουθα : 
1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν αρχές ή τρίτα 
μέρη. 
 
2. Τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα .  
 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης , αν οι Οικονομικοί φορείς  συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 
 

24.3 Ο   φάκελος   «Τεχνική προσφορά »   πρέπει,   επί   ποινή   αποκλεισμού,   να 
περιέχει τεχνικά στοιχεία προσφοράς που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας , σύμφωνα με 
τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της προμήθειας ( Τεχνικά χαρακτηριστικά , φυλλάδια , 
εγγυήσεις , spects , κ.λ.π. ) .  

 

                                                
49 Πρβλ. Άρθρο 83 ν. 4412/2016 
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24.4 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το θεωρημένο50 

από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της 
παρούσας. 

 
24.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.

                                                
50 Πρβλ άρθρο 95 παρ. 2 (α) και 124 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Άρθρο 25 : Διάφορες ρυθμίσεις 

 
26.1 Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 181/2017 & 182/2017  Αποφάσεις  του ΔΣ της 
ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.  

 
 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ , ΙΟΥΛΙΟΣ  2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                         

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ             
    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.369,00 € 

(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια Υδρομέτρων  με ανοικτή 
διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού .  

 
 

 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
 

Για τον παρόν διαγωνισμό προμήθειας   εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων : 

 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»51, 

 Tου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».52 

 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

                                                
51 Για την έννομη προστασία , πρβλ. άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7,8 και 11 και 376 παρ. 2 πρώτο 
εδάφιο και παρ. 12 ν. 4412/2016. Με την έναρξη ισχύος άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 , σε ισχύ ο ν. 
3886/2010.  

52 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016,   ο ν. 3548/2007 
καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021 Πρβλ  και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.  
4412/2016. 
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Αξίας». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις53, καθώς 

και λοιπές διατάξεις  

 που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε 

μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου . 

  Τις τροποποιητικές των ανωτέρω. 

 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

     Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
  1) Το Συμφωνητικό .  

  1) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας . 

  2) Η Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές .  
  3) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων . 

  4) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός . 
  5) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς  

  6) Η Προσφορά του αναδόχου. 

 
 

    
Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού 
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

προσφορά των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . 

 
 

Άρθρο 5ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη της δημοπρασίας , δηλαδή στις   10/08/2017.  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές  περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος. 
 

 
Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

, κατόπιν δοκιμής ή δοκιμών που θα ορίσει η Επιτροπή , από την επομένη της υπογραφής της 

σύμβασης και έως τέσσερεις  (4) μήνες , τμηματικά ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Τα διάφορα είδη θα παραδίδονται  άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

στον προμηθευτή. 
Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει και να διαθέσει άμεσα στην επιχείρηση 

οποιοδήποτε υλικό του ζητηθεί εντός της διάρκειας της σύμβασης.   

Μετά την παραλαβή του είδους συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής . 
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η παραλαβή 

απορρόφηση των υλικών θα γίνεται τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης 

                                                
53 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που 
καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ). 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού , ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην Αποθήκη της υπηρεσίας ή σε μέρος που θα υποδείξει η 

υπηρεσία.  
Η δαπάνη για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

προμηθευτή. 
Τα είδη θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

Η αξία των υλικών θα πληρωθεί τμηματικά – ανάλογα με τις παραδόσεις του προμηθευτή 
στην ΔΕΥΑΡ και μετά την οριστική παραλαβή των υλικών , με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 

 
Άρθρο 7ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης   καθορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης 
και έως τέσσερεις  (4) μήνες. Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτής , ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου. 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα 

προμηθευτή ή παραπάνω , με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα.  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό , αλλά όχι λιγότερο από το 75%. Εφόσον όμως 

κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της επιχείρησης. 

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης , η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. μπορεί να ζητήσει αύξηση 

των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 
20% , εφόσον κρίνει σκόπιμο και επωφελές . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται 

να ικανοποιήσει το αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. , με την ίδια τιμή που έχει προσφέρει. 
Ο ανωτέρω όροι δεν είναι δεσμευτικοί για την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και σε καμία περίπτωση δεν 

υποχρεούται να πράξει κάτι από τα παραπάνω  , παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της 

και την προσφορά του αναδόχου. 
 

 
 

Άρθρο 8ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και 
επιβάλλονται στον προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής 

Απόφασης. 
 
 
 

Άρθρο 9ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας 

της προμήθειας και παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. 
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Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το 
Δημόσιο και θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Ρεθύμνου. 
Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ευρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο με την 
επιστροφή σ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.  ότι 

εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 
Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης με την υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για 

συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την 
έκπτωση του και την υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. κατάπτωση της για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

κατατεθείσας εγγύησης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας (και καλής λειτουργίας) επιστρέφεται στον 

ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή. 

 
 

Άρθρο 10ο  

Χρόνος ισχύος προσφοράς 
 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 , για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών  

 
 

Άρθρο 11ο  

Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης ισχύει μετά την παραλαβή των υλικών. Ο ελάχιστος αποδεκτός 

χρόνος είναι ένα (1) έτος. 
 

 
Άρθρο 12ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Αν ο  ανάδοχος  δεν παραδώσει το σύνολο των  υλικών που περιγράφονται στην έγγραφη 
εντολή της υπηρεσίας ,  εντός του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης που περιγράφεται 

στο άρθρο 6,  καθορίζεται ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρηση 300€ ή 5% επί της 
καθαρής αξίας της παραγγελίας , αν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 300 €. 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει , ύστερα από αίτηση της ΔΕΥΑΡ  κάθε 

ποσότητα υλικού που προμήθευσε , μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες , αφότου 
διαπιστωθεί ακατάλληλη από την επιτροπή παραλαβής. Η δαπάνη επιστροφής των 

ακατάλληλων ειδών και η αποστολή νέων , θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που 
καθυστερήσει o ανάδοχος την αντικατάσταση αυτών ,  καθορίζεται ποινική ρήτρα για κάθε 

μέρα   καθυστέρηση  300€ ή 5% επί της καθαρής αξίας των προϊόντων ,  αν το ποσό αυτό 
υπερβαίνει τα 300 €.  

Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου είδους προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ , ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 
προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση του , το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ  , μπορεί 

να επιβάλει πρόστιμο , το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τη ΔΕΥΑΡ για τη 
βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσετται έκπτωτος 

με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
 

 
 

 

Άρθρο 13ο 



 
 

25 

 

Παραλαβή 
Η παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους. Αν ο 

ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία 

που η ίδια θα ορίσει, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.  δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το 
προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των 

σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
 

 

Άρθρο 14ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά 
την ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
των υλικών. 

 

 
Άρθρο 15ο  

Επίλυση διαφορών 
       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 

προμήθειας, επιλύονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 16ο 

Ελαττωματικά υλικά 
Αν τα  υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή 
ελαττώματα που δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή η  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων 

προδιαγραφών. 
 

Άρθρο 17ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά με εξόφληση του 

ποσού που αναγράφετε στο εκάστοτε τιμολόγιο ,εντός τριμήνου , μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών που περιγράφονται στο εν λόγω τιμολόγιο. Όλα τα δικαιολογητικά 

πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της επιχείρησης.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Άρθρο 18ο  
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Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα προτεινόμενα υλικά  που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.  
 

       
 

 

                                                               Ρέθυμνο  26/ 07 / 2017 
 

 
 

                                        
                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 
                       

                       ΛΙΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
            ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ      

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ      

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ : 1 / 2017      

       

       

      

       

    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   

       

       

Α/A ΕΙΔΟΣ    ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ  

             

             

1. Yδρόμετρα 1/2'' πολλαπλής ριπής,            

  υγρού τύπου, λαδιού, Q3=2,5 m3/h  και            

  μετρολογικής  κλάσης  R=160 κατά MID τεμ. 1571 25 39.275,00  

            

2. Yδρόμετρα 1'' πολλαπλής ριπής,            

  υγρού τύπου, λαδιού, Q3=6,3 m3/h  και            

  μετρολογικής  κλάσης  R=160 κατά MID τεμ. 300 44 13.200,00  

            

3. Yδρόμετρα 11/4'' πολλαπλής ριπής,            

  υγρού τύπου, λαδιού, Q3=10 m3/h  και            

  μετρολογικής  κλάσης  R=160 κατά MID τεμ. 150 50 7.500,00  

            

          59.975,00  

             

       

   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  59.975,00  

   Φ.Π.Α. 24%  14.394,00  

       

   ΔΑΠΑΝΗ  74.369,00  

       

       

       

 ΡΕΘΥΜΝΟ    26 / 07 / 2017      

       

       

                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      

          Ο Γενικός Δ/ΤΗΣ  και Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

          Δ/της Τ.Υ.  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ      

       

       

        ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

             

    
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ : 1 / 2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.975  € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

             

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ : 1 / 2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.975  € 

  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 

Άρθρο 1. Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού 
 

Το υπό προμήθεια υδρόμετρο είναι ταχυμετρικό, υγρού τύπου, 
πολλαπλής ριπής, ευθείας ή μεικτής ανάγνωσης σε αριθμημένους κυλίνδρους 
προστατευμένους σε σφραγισμένη κάψουλα με κατάλληλο λιπαντικό υγρό.  
1. Κατάλληλο για οριζόντια θέση λειτουργίας, διαμέτρου ½΄΄ και μήκους 145 
mm.  
2. Κατάλληλο για οριζόντια θέση λειτουργίας, διαμέτρου 1΄΄ και μήκους  260m.  
3. Κατάλληλο για οριζόντια θέση λειτουργίας, διαμέτρου 1¼ ΄΄ και μήκους  
260mm.  
 

Στην  τιμή των προσφερομένων υδρομέτρων θα  περιλαμβάνονται τα 
αναγκαία υλικά σύνδεσης (2 ρακόρ) και το συνολικό μήκος του υδρόμετρου 
θα πρέπει να είναι: 1. Για  τα υδρόμετρα   ½΄΄      είναι  225 mm. 
2. Για  τα υδρόμετρα   1΄΄       είναι  378mm. 
3. Για  τα υδρόμετρα   1¼ ΄΄   είναι  378mm. 
 
Άρθρο 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι υδρομετρητές θα είναι ταχυμετρικοί, υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 
με μηχανική μετάδοση μεταξύ φτερωτής και καταμετρητή (αθροιστή), ευθείας 
ή μεικτής ανάγνωσης σε αριθμημένους κυλίνδρους προστατευμένους σε 
σφραγισμένη κάψουλα με κατάλληλο λιπαντικό υγρό.  
 Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση 

ακρίβειας σε δίκτυο διανομής πόσιμου ύδατος 

 Οι μετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 16 bar τουλάχιστον και 

θερμοκρασία από 0 μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου . 

 Οι μετρητές θα λειτουργήσουν εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου σε 
οριζόντια θέση λειτουργίας 

  Όσον αφορά τα μετρολογικά τους στοιχεία, τις δοκιμές αντοχής και 
στεγανότητας, τις απώλειες πιέσεως, οι υδρομετρητές θα πρέπει να είναι 
σύμφωνοι με την οδηγία MID 2004/22/EE για σχέση R=160 σε οριζόντια 
θέση τοποθέτησης. Η έγκριση τύπου (για ολόκληρο τον υδρομετρητή 
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και όχι μέρος αυτού) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
υποβάλλεται στην προσφορά.   

 Για κατασκευαστικά κ.λ.π. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα παραπάνω πρότυπα 

 Γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με 
άλλες ισοδύναμες ή αυστηρές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και θα είναι 
σύμφωνοι με την οδηγία MID 2004/22/EE για σχέση R=160. 

Ο προμηθευτής με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, του πρέπει 
να υποβάλλει ότι : 
Οι προσφερόμενοι μετρητές πρέπει να έχουν δοκιμασθεί με επιτυχία από 
επιχειρήσεις ύδρευσης επί αρκετό χρόνο. Τούτο θα στοιχειοθετείται : 

α) από πίνακα προμηθειών που οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν με την 
προσφορά τους, στον οποίο εκτός από το όνομα του Δήμου, Οργανισμού, 
ΔΕΥΑ κτλ, θα αναφέρεται και ο τύπος του υδρομετρητή με τον οποίο 
έχουν προμηθεύσει την εκάστοτε υπηρεσία και 
β) από σχετικές βεβαιώσεις από την εκάστοτε υπηρεσία.  
Στην περίπτωση νέου τύπου υδρομετρητή, ο προμηθευτής οφείλει να 
χορηγήσει πλήρη τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία  

 Ο προμηθευτής με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, του 
πρέπει να υποβάλλει: 
   α. Εικονογραφημένους καταλόγους 

         β. Περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων μετρητών 
         γ. Κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία του υλικού κατασκευής 
ενός  
             εκάστου       
         δ. Σχέδιο ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση 

των  
             εξαρτημάτων του υδρομετρητή σε τομή.  
         ε. Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως σε συνάρτηση με την 
παροχή   

       στ. Διάγραμμα της καμπύλης σφάλματος  σε συνάρτηση με την παροχή. 

 ζ. Τη σχέση pulse/lt, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για 
τον         προσφερόμενο μετρητή παροχής.  

       η. Πλήρες πιστοποιητικό έγκρισης (Παράρτημα Β+ΣΤ ή Β+Δ ή H1)  
           σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID) για τον  
            προσφερόμενο υδρομετρητή, υπό την προϋπόθεση ότι και το 
εργοστάσιο    
            κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με την συγκεκριμένη οδηγία   
            (Παράρτημα Β+ΣΤ ή Β+Δ ή H1).    
 

 θ. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των 
υδρομετρητών του        κατασκευαστή, το οποίο θα έχει εκδοθεί από 
επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) κατά 
ΕΝ17025. Ο κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά 
το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισμό 
διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω 
πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 
 ι. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της 
εγκατάστασης του πιστοποιημένου εργαστηρίου δοκίμων κατά EN17025 
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στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι υδρομετρητές αλλά 
και τα προσκομισθέντα δείγματα.  

 κ. Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή των υδρομέτρων .  
        λ. Τέσσερα (4) δείγματα μετρητών, των διατομών 1/2", 1", 11/4", εκ των 
οποίων  
            το ένα με τομή, σε κατάλληλη για εκτίμηση θέση. 

 μ. Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστής φέρουν ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά αποδειχθεί ότι 
έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά 
(μετρητικός μηχανισμός, παρεμβύσματα και τα λοιπά υλικά που έρχονται 
σε επαφή με το νερό) είναι κατάλληλα από πλευράς υγιεινής για χρήση 
στο πόσιμο νερό  

Επιπροσθέτως θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν: 
i) πιστοποιητικό καταλληλότητας χρήσης των προσφερόμενων 

υδρομετρητών στο πόσιμο νερό από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς 

Οργανισμούς - Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κλπ).  

ii)  πιστοποιητικό καταλληλότητας χρήσης των προσφερόμενων 

ορειχάλκινων ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) στο πόσιμο νερό από 

αναγνωρισμένο φορέα  

iii) πιστοποιητικό καταλληλότητας χρήσης των προσφερόμενων 

στεγανωτικών δακτυλίων από αναγνωρισμένο φορέα  

iv) πιστοποιητικό καταλληλότητας χρήσης των προσφερόμενων βαλβίδων 

αντεπιστροφής από αναγνωρισμένο φορέα  

         ν. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την αποστολή ανταλλακτικών 
εντός  

             45 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. 
ξ. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι η προσφορά θα ισχύει για 
χρονικό  
    διάστημα 90 ημερών  μετρούμενο από την επομένη της διενέργειας 
του  
    διαγωνισμού, και ότι για το διάστημα αυτό ο προμηθευτής παραιτείται 
του  
    δικαιώματος ανάκλησης ή τροποποίησης της προσφοράς.  
ο. Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια, τα στοιχεία του   
     κατασκευαστή και η χώρα παραγωγής των υδρομέτρων καθώς 
επίσης και η     
     χώρα παραγωγής των επιμέρους ανταλλακτικών (Επωνυμία,   
     Ταχυδρομική Δ/νση, Τηλέφωνο, E-mail, Αντικείμενο κτλ). 
π. Έκθεση -  περιγραφή με την μέθοδο ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί 
το   
     εργοστάσιο στην κατασκευή των υδρομέτρων 
ρ. Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας στην οποία θα 
δηλώνει  
     ότι τις αναφορές των δοκιμών των υδρομέτρων που έγιναν κατά την  
φάση    
     κατασκευής των,  η ΔΕΥΑΡ θα έχει δυνατότητα να τις ζητήσει, με 
βάση τον  
     αριθμό μητρώου ή τον αριθμό σειράς τους και σε ένα βάθος χρόνου 
πέντε  
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     (5) ετών. 
      

 Πρέπει ακόμη να επισυνάψει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών στις τιμές του 
οποίου θα προσφέρει σταθερή έκπτωση. Επίσης θα επισυνάψει δήλωση 
που θα βεβαιώνει ότι η τιμή των ανταλλακτικών θα αναπροσαρμόζεται 
αναλογικά με την τιμή των μετρητών. 

 Το καπάκι των υδρομετρητών (και των δειγμάτων) θα είναι πλαστικό και  
θα φέρει χαραγμένο τον τίτλο της επιχείρησης και τον αριθμό σειράς που 
θα υποδείξει η επιχείρηση  

 Όλα τα έγγραφα που θα συμπεριληφθούν στην προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισμού,  θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα έκδοσή τους αλλά θα 
συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά νόμιμα 
επικυρωμένη. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά σύμβολα και τους 
διεθνείς τεχνικούς όρους.. 

 Τόσο τα δείγματα όσο και οι υδρομετρητές που θα παραδοθούν θα πρέπει 
να συνοδεύονται απαραίτητα από τα τεστ δοκιμής τους.  

 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το μήκος του σώματος των μετρητών από άκρου εις άκρον πρέπει να 
είναι απαραιτήτως 145 mm για τα ½΄΄ και 260 mm για τα 1΄΄  και  1¼ ΄΄ .   

 Στο στόμιο εισαγωγής του νερού στους μετρητές θα προσαρμόζεται 
φίλτρο σωληνωτού τύπου, του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι 
τουλάχιστον διπλάσια από τη διατομή εισόδου του νερού. 

 Στο στόμιο εξόδου  του μετρητή θα υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής 
σωληνωτού τύπου, αντίστοιχης διατομής, η οποία δεν θα επιτρέπει την 
επιστροφή του νερού μετά το πέρασμα του από τον μετρητή και δεν θα 
αλλοιώνει της τελικές διαστάσεις του. 

 Στο σώμα των μετρητών και σε μία (1) θέση θα υπάρχει ανάγλυφη 
σήμανση της κατευθύνσεως ροής με βέλος επαρκούς μεγέθους.  

 Ο αριθμός σειράς των μετρητών θα καθορίζεται από της ΔΕΥΑΡ και θα 
είναι χαραγμένος με έντονα στοιχεία στο πάνω μέρος της 
στεφάνης/περικάλλυμα με ύψος στοιχείων 4 – 6 mm. Άλλου είδους λύσεις 
, όπως αυτοκόλλητες ετικέτες, επιπρόσθετα πλαστικά κλπ. ΔΕΝ γίνονται 
αποδεκτά και απορρίπτονται. 

 Στο πλαστικό κάλυμμα/καπάκι των μετρητών θα πρέπει να είναι τύπου 
ABS ή άλλου ισοδύναμου υλικού και θα υπάρχει τυπωμένο ανεξίτηλα ή με 
ανάγλυφη σήμανση η επωνυμία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής 

του προσφερόμενου υδρομετρητή και η μέγιστη παροχή  Q3. Η τελευταία 

μπορεί να είναι αντί επί του καλύμματος, στην παρειά του σώματος 

 Για την σφράγιση των μετρητών οι προεξοχές που υπάρχουν στο 
περίβλημα του μετρικού μηχανισμού για την κοχλίωσή του στο σώμα θα 
είναι τρυπημένες με διάμετρο 2 mm. Τρυπημένος με την ίδια διάμετρο θα 
είναι και ο προστατευτικός κοχλίας της βαλβίδας ρύθμισης. 

 Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος – περιβλήματος μετρητικού 
μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα 

 Το άνω ήμισυ του κελύφους (Πλαστικό πώμα) θα πρέπει να έχει 
κατάλληλο ύψος και σπείρωμα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κρύσταλλο πάχους από    6 - 14 mm 
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 Στο στόμιο εισόδου του υδρόμετρου θα υπάρχει φίλτρο σωληνωτού 
τύπου, το οποίο θα είναι εύκολα αντικαταστάσιμο και δεν θα αλλοιώνει τις 
εξωτερικές διαστάσεις του υδρόμετρου. 

 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη 
διάταξη για ενδεχόμενη μελλοντική ένταξή τους σε σύστημα 
απομακρυσμένης ανάγνωσης των ενδείξεων τους (σύστημα 
τηλεμέτρησης). Για την ένταξή των προσφερόμενων υδρομετρητών στο 
σύστημα τηλεμέτρησης δεν θα απαιτείται η αποσυναρμολόγηση και 
απομάκρυνση τους από το δίκτυο.  

       Η θέση λειτουργίας του πομπού θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορατότητα 
των  
       αριθμημένων κυλίνδρων του μηχανισμού και του αριθμού σειράς (serial 
number)  
       του υδρομετρητή. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπον ώστε: 

 

 Να εξασφαλίζεται μακρά χρήση χωρίς προβλήματα 

 Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιμης επέμβασης για 
αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του μηχανισμού 

 Στην περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού, οι μετρητές δεν πρέπει 
να υφίστανται βλάβη ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους 

 

ΥΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων 
μετρητών πρέπει να έχουν άριστη συμπεριφορά στις συνθήκες λειτουργίας 

 Δεν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας του νερού μέσα στα προβλεπόμενα όρια 

 Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση ή να 
έχουν υποστεί την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία 

 Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη άριστη αντοχή στις συνθήκες 
μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών 

 Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη ένάντι του νόμου στην περίπτωση που 
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία. Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών από 
πλευράς υγιεινής (πλαστικό, κράμα, βαφή κ.λ.π.) θα αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό από το χημείο του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του 
Εσωτερικού ή Εξωτερικού ή ακόμη στην περίπτωση αδυναμίας των 
παραπάνω από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή της πρώτης ύλης. 

 

ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ   

Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος των μετρητών (σώμα, 
περίβλημα μετρητικού μηχανισμού, κάλυμμα), θα χρησιμοποιηθεί κράμα 
ορείχαλκου με περιεκτικότητα σε χαλκό 75% και σε κατάλληλη αναλογία 
κασσίτερου, ψευδαργύρου κ.λ.π. που να εξασφαλίζει ικανοποιητικές μηχανικές 
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ιδιότητες. Το κάλυμμα μπορεί να είναι από άλλο ισοδύναμο από πλευράς 
αντοχής υλικό. 

 Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ο ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε 
χαλκό χαμηλότερη από 75 % και μέχρι 57% ο προμηθευτής οφείλει να το 
αναφέρει  σαφώς στην προσφορά του και απαραίτητα στο  εσωτερικό του 
σώματος των μετρητών θα γίνει αντιδιαβρωτική προστασία, το είδος της 
οποίας θα περιγράφεται στην προσφορά του. 

      Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο τόσο του αρχικού 
κράματος  
      όσο και του τελικού προϊόντος (κέλυφος), έπειτα από οιαδήποτε 
απαραίτητη      
      επεξεργασία, θα πρέπει  να είναι, επί ποινής αποκλεισμού, το ανώτατο 
2,5%.  

Το  στοιχείο αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
πιστοποιητικού, αναλυτικής χημικής σύστασης του κράματος κατασκευής 
του κελύφους του προσφερόμενου υδρομετρητή, από επίσημο 
διαπιστευμένο φορέα.  

       Η εσωτερική και η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι βαμμένη με  
       ειδική αντιδιαβρωτική βαφή κατάλληλου πάχους. 
       Το κέλυφος θα πρέπει και στις δύο πλευρές να φέρει ανάγλυφο βέλος 
ένδειξης  
        της κατεύθυνσης ροής του νερού.   

 Αν για την κατασκευή του περιβλήματος εφαρμοστεί άλλη τεχνολογία π.χ. 
σφυρήλατα, πρέπει να γίνει αναφορά στην προσφορά από τον 
προμηθευτή με πλήρη περιγραφή και στοιχεία 

 Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος θα είναι λεία, 
χωρίς χυτευτικά ελαττώματα 

 Ο μηχανισμός των μετρητών μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά 
(POLYMER) αρκεί να ανταποκρίνεται άριστα στον σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται 

 Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. με ξένη ύλη ή 
κόλληση, απαγορεύεται 

 Ο μηχανισμός πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια μέρη που θα 
αποτελούν σετ και θα δίνουν τη δυνατότητα αντικατάστασης με απλό 
τρόπο επί τόπου, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του μετρητή. Εξαίρεση 
γίνεται μόνο για το φίλτρο 

 Το προστατευτικό κρύσταλλο του μηχανισμού θα εξασφαλίζει άνετη 
ανάγνωση της ένδειξης. Το επεξεργασμένο κρύσταλλο (tempered mineral 
crystal)  θα είναι πάχους τουλάχιστον 6 mm, δεν πρέπει να γρατζουνίζεται 
ούτε να χαράζεται..        Σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το 
κρύσταλλο δεν θα θολώνεται       

      εσωτερικά ή εξωτερικά. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
      Κάλυμμα/Καπάκι 
      Το κάλυμμα/καπάκι των υδρομετρητών θα είναι πλαστικό, το υλικό 

κατασκευής του θα πρέπει να είναι τύπου ABS ή άλλου ισοδύναμου 
υλικού και επίσης σε ειδική θέση θα είναι τυπωμένα ανεξίτηλα ή με 
ανάγλυφη σήμανση τα εξής :  

α. Το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή 
β. Η επωνυμία ΔΕΥΑΡ. 
γ. Ο αριθμός σειράς του υδρομετρητή  

       Στα δείγματα ο αριθμός σειράς μπορεί να είναι τυχαίος, ο μειοδότης όμως 
θα    
       πρέπει να παραδώσει τους υδρομετρητές με αριθμούς σειράς που θα 
επιλέξει η    
       υπηρεσία μας. 
    
       Προστατευτικό μηχανισμού  

       Το προστατευτικό του μηχανισμού μαζί με τους κυλίνδρους της    
καταμέτρησης θα πρέπει να αποτελούν ενιαίο σώμα.  

       Ο διάφανος δίσκος κλεισίματος (το άνω μέρος του  προστατευτικού) θα 
πρέπει να είναι ειδικά επεξεργασμένο κρύσταλλο υψηλής αντοχής 
(tempered mineral crystal), πάχους τουλάχιστον 6 mm, το οποίο θα 
αποτελεί ενιαίο σώμα με την κάψουλα στην οποία εσωκλείονται οι 
αριθμημένοι κύλινδροι.  

      Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις, με προστατευτικά που δεν αποτελούν 
ενιαίο σώμα, με πλαστικό προστατευτικό διάφανο δίσκο κλεισίματος (π.χ. 
πολυκαρβουνικό ή άλλο υλικό), ή υλικά που γρατζουνίζονται ή χαράζονται, 
ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται. 

 
      Φίλτρο 
       Ο υδρομετρητής θα πρέπει να φέρει στην είσοδό του φίλτρο σωληνωτού 
τύπου  
       για την κατακράτηση τυχόν φερτών υλικών. 
 
      Φτερωτή 
       Η φτερωτή θα πρέπει να είναι από μη τοξικό, μη υγροσκοπικό πλαστικό,   
       χαμηλού ειδικού βάρους, μεγάλης αντοχής στα χτυπήματα.  
 

       Άξονας 
       Ο άξονας των κυλίνδρων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο        
       ατσάλι. 
 
       Διάταξη ρύθμισης  
       Ο υδρομετρητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέμβασης στην 
καμπύλη του  
       σφάλματος, μέσω εξωτερικής, σφραγισμένης διάταξης, στην οποία θα 
υπάρχει    
        πρόσβαση χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του υδρομετρητή. 
  

       Βαλβίδα αντεπιστροφής  
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      Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη ένθετη υποδοχή (που να 
μην  
      αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι 
τοποθετημένη ειδική  
      βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, κατάλληλη για πόσιμο 
νερό. 

       Ρακόρ σύνδεσης & στεγανωτικοί δακτύλιοι  
      Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης 
(ρακόρ &  
      ουρά) και στεγανωτικούς δακτυλίους, κατάλληλα για πόσιμο νερό. 

 
 
 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    
 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
“ΟΥΡΑΣ” 
ΡΑΚΟΡ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΑΚΡΩΝ 

ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Q3 (m3/h) Μετρολογική 
κλάση  

για οριζόντια 
τοποθέτηση 

Μήκος 
κελύφους 

(mm) 

1/2" 3/4" 2,5m3/h  R=160 145 

     

 - Σχέση Q2/Q1 = 1,6 
 - Σχέση Q4/Q3 = 1,25 
 - Κλάση απώλειας πίεσης ΔΡ63 στην παροχή Q3 

 
 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
“ΟΥΡΑΣ” 
ΡΑΚΟΡ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΑΚΡΩΝ 

ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Q3 (m3/h) Μετρολογική 
κλάση  

για οριζόντια 
τοποθέτηση 

Μήκος 
κελύφους 

(mm) 

1" 11/4" 6,3 m3/h  R=160 260 

 
 - Σχέση Q2/Q1 = 1,6 
 - Σχέση Q4/Q3 = 1,25 
 - Κλάση απώλειας πίεσης ΔΡ63 στην παροχή Q3 

 

 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
“ΟΥΡΑΣ” 
ΡΑΚΟΡ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
ΑΚΡΩΝ 

ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Q3 (m3/h) Μετρολογική 
κλάση  

για οριζόντια 
τοποθέτηση 

Μήκος 
κελύφους 

(mm) 

11/4" 11/2" 10 m3/h  R=160 260 

 
 - Σχέση Q2/Q1 = 1,6 
 - Σχέση Q4/Q3 = 1,25 
 - Κλάση απώλειας πίεσης ΔΡ63 στην παροχή Q3 

 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
αποτελέσματα των υδραυλικών δοκιμών για την προμήθεια των 
προσφερόμενων, στον εν λόγω διαγωνισμό, υδρομετρητών για τουλάχιστον 
5 χρόνια μετά την προμήθεια τους, χρησιμοποιώντας σαν σημείο 
αναφοράς, μόνο τον αριθμό μητρώου αυτών.  
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Για το λόγο αυτό ο κατασκευαστής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, 
να προσκομίσει σχετική δήλωση.  
Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά 
σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα 
λοιπά χαρακτηριστικά του μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στη ΜID.  

 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ 
της (Qt) συμπεριλαμβανομένης και της (Qmax) δεν θα υπερβαίνει το +/-2%.  
 

 Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα  στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ 
της (Qmin) συμπεριλαμβανομένης και της (Qt) εξαιρούμενης (ευαισθησία) 
δεν υπερβαίνει το +/- 5% 

 Μεγάλη σημασία θα δοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στο σημείο έναρξης 
καταγραφής ανεξάρτητα από το σφάλμα που πάντως θα πρέπει να 
βρίσκεται σε λογικά επίπεδα.  
 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ   

  Οι μετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την 
οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζουν 
προβλήματα ή ελαττώματα όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωμάτων, 
παραμορφώσεις κ.λ.π.  
Ο μετρητικός μηχανισμός, (οι αριθμημένοι κύλινδροι) που εσωκλείεται σε 
κάψουλα με ειδικό υγρό (λάδι) και η διαφανής δίσκος κλεισίματος θα πρέπει 
να αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα, για την αποφυγή δημιουργίας 
μεταξύ του τζαμιού και του μετρητικού μηχανισμού, υδρατμών, οι οποίοι θα 
δυσχεραίνουν την ανάγνωση της μέτρησης. 
Η πίεση λειτουργίας του μετρητή θα είναι 16 bar. 
 Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να αποδείξει ότι ο μετρητής αντέχει χωρίς 

διαρροή, εφίδρωση των τοιχωμάτων, σε πίεση ίση με 1,6 φορές τη 
μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 15 λεπτά 

 Κάθε μετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή 
πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας (30 bar) εφαρμοζόμενη επί 1 
λεπτό. Για την αποφυγή θραύσης του κρυστάλλου προστασίας του 
μηχανισμού σε περίπτωση πλήγματος, τα υδρόμετρα θα δοκιμασθούν στα 
30 bar επί 1 λεπτό  

 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για θερμοκρασία νερού μέχρι και 50οC.  
 
 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
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Η διάταξη της ενδείξεως πρέπει να επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και 
σωστή ανάγνωση του όγκου του μετρούμενου νερού που εκφράζεται σε 
κυβικά μέτρα. 

 Ο όγκος προκειμένου για μηχανισμούς ευθείας ανάγνωσης δίδεται με την 
ανάγνωση των διαδοχικών κατά σειρά ψηφίων που εμφανίζονται σε 
θυρίδες 

 Για μηχανισμούς μεικτής ανάγνωσης, ο όγκος δίνεται με το συνδυασμό 
ευθείας και κυκλικής ανάγνωσης, όπου με ευθεία θα καταγράφονται τα 
κυβικά μέτρα (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και μονάδες χιλιάδων 
κυβικών) και στην κυκλική οι υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου 
(εκατοντάδες, δεκάδες μονάδες και δέκατα λίτρων)  

 Για όλους τους τύπους μετρητικών μηχανισμών το κόκκινο χρώμα είναι 
ενδεικτικό των υποδιαιρέσεων του κυβικού μέτρου 

 Το μέγεθος των στοιχείων (αριθμών) θα είναι τέτοιο και θα έχουν αυτά 
τέτοια θέση σε σχέση με την πλάκα ώστε να διαβάζονται εύκολα στις 
συνθήκες που είναι τοποθετημένα τα υδρόμερτα (εντός φρεατίων). 
Δηλαδή θα είναι ευχερής η ανάγνωση από απόσταση τουλάχιστον 1 
μέτρου και υπό γωνία 30 μοιρών από την κατακόρυφο. 

 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για 
την ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο θα υπάρχει 
συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές 

 Η σήμανση του υδρομετρητή, με ποινή απόρριψης, θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην οδηγία MID 2004/22/EE. 

      Οι ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο 
τρόπο.   
      είτε στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού είτε στο προστατευτικό του  
      μετρητικού μηχανισμού του υδρομετρητή, πληροφορίες οι οποίες δεν 
πρέπει να  
      έρχονται σε επαφή με το νερό και να παραμένουν ευδιάκριτες καθ’ όλη τη   
      διάρκεια  λειτουργίας του υδρομετρητή, είναι οι ακόλουθες: 
     - Το εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 
     - Ο αριθμός σειράς του υδρομετρητή (serial number) 
     - Η σχέση R (Q3/Q1) 
     - Η μόνιμη παροχή (Q3) σε m3/h 
     - Το έτος κατασκευής 
     - Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar (MAP) 
     - H θερμοκρασία λειτουργίας  
     - Τα γράμματα V ή Η για τη θέση λειτουργίας 
     - Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (m3) 
     - Ο αριθμός έγκρισης και το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

     - Η επιγραφή ΔΕΥΑΡ.  
Επί ποινή αποκλεισμού, ο αριθμός σειράς (serial number) του υδρομετρητή 
θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή 
barcode στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού σε σημείο ευανάγνωστο και 
που δεν έρχεται σε επαφή με το νερό. Λύσεις με αυτοκόλλητες ή πρόσθετες 
ένθετες ετικέτες στο περικάλυμμα ή στο καπάκι του υδρομετρητή ΔΕΝ 
γίνονται αποδεκτές.   
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ρυθμίσεως που θα επιτρέπει 
την ρύθμιση στην ακρίβεια λειτουργίας τους μέσα στα ανεκτά όρια του 
σφάλματος. 

Η διάταξη ρυθμίσεως θα είναι στο πάνω μέρος του σώματος του 
μετρητή. 
 
 
ΔΟΚΙΜΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται απαραίτητα στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτού και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον ίδιο. 

 Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της 
συναρμολόγησης των μετρητών, να αποστείλει στο εργοστάσιο 
κατασκευής,  εκπρόσωπο Μηχανολόγο Μηχανικό της, για την 
παρακολούθηση όλων των φάσεων της κατασκευής, της 
συναρμολογήσεως και και της δοκιμής των μετρητών. Τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου, θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου 
τον προμηθευτή. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στον εκπρόσωπο της 
επιχείρησης κάθε στοιχείο σχετικό με τους μετρητές προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και των αναφερόμενων προτύπων 
και κανονισμών  

 Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται παρουσία 
εκπροσώπου της ΔΕΥΑΡ για τρία σημεία παροχών και ένα σημείο 
ευαισθησίας. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται μεταξύ  (Qt) και    (Qmax). 
Στον έλεγχο παραλαβής συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος στεγανότητας 
σε πίεση τουλάχιστον 10 bar. Οι μετρητές θα δοκιμάζονται στο σύνολό 
τους στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή με δική του δαπάνη 

 Ανεξάρτητα αν ο έλεγχος έγινε παρουσία των εκπροσώπων της 
επιχείρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση ότι 
όλοι οι μετρητές έχουν δοκιμασθεί στο εργοστάσιο και είναι μέσα στα 
προβλεπόμενα όρια λειτουργίας. Το πιστοποιητικό θα χορηγείται για την 
ποσότητα των μετρητών των τμηματικών παραδόσεων  

 Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτού, η ΔΕΥΑΡ 
επιφυλάσσεται να ελέγξει τους υδρομετρητές και σε άλλο διαπιστευμένο 
εργαστήριο της επιλογής της. Εκεί θα ελέγχεται το 10% της 
παραληφθείσης τμηματικώς ποσότητας. Σε περίπτωση ευρέσεως 
σφάλματος έστω και σε ένα μετρητή θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή σε 
αναλογία 10% της παραληφθείσης τμηματικώς ποσότητας υδρομετρητών. 
Εάν πάλι βρεθεί σφάλμα θα απορρίπτεται όλη η τμηματικώς 
παραληφθείσα ποσότητα υδρομετρητών.  
 

 



 
 

40 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  
Οι μετρητές θα παραδίδονται σφραγισμένοι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα, θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά πώματα στα 
ακροστόμια εισαγωγής, εξαγωγής και απαραίτητα θα έχουν υποστεί 
εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία. 

 

 Οι δαπάνες των υλικών σφράγισης και βαφής και της σχετικής εργασίας 
βαρύνουν τον προμηθευτή 

 
 
 

 Η παράδοση των μετρητών θα γίνεται με αυτοκίνητα του προμηθευτή 
στην αποθήκη της ΔΕΥΑΡ. Ελάχιστη ποσότητα μεταφοράς μετρητών 
καθορίζεται στα 1.000 τεμάχια. 

 Η παράδοση των μετρητών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν παραγγελίας 
από την ΔΕΥΑΡ. Η παράδοση του συνόλου των υδρομέτρων θα γίνει το 
ανώτερο σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι μετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα παραλαβής τους από την ΔΕΥΑΡ. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο 
κάθε μετρητή που θα υποστεί βλάβη εντός του χρόνου εγγύησης, η οποία 
βλάβη θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια του μετρητή. 

Για τα παραπάνω απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση τόσο από τον 
κατασκευαστή όσο και τον προμηθευτή.  

 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Επιτροπή της ΔΕΥΑΡ πριν την ανάθεση της παραγγελίας, θα έχει την 
δυνατότητα, να παραλάβει 3 μετρητές επιλογής της από την αποθήκη του 
προμηθευτή. Στους μετρητές αυτούς θα πραγματοποιήσει το σύνολο των 
προβλεπόμενων από την κατευθυντήρια γραμμή της Ε.Ε. δοκιμών. 

Στη δοκιμή αυτή ο προμηθευτής θα καθορίσει σαφώς στη συμπεριφορά 
του μετρητή και το ενδεχόμενο αυξημένου ορίου σφάλματος μέτρησης. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει μετρητές τότε θα ληφθούν προς 
δοκιμή οι μετρητές που θα προσκομίσει με την προσφορά κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

Στο τέλος των δοκιμών αυτών θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα 
υπογράφεται από την επιτροπή. Το πρωτόκολλο θα αποτελέσει ουσιώδες 
στοιχείο για την επιλογή του προμηθευτή. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

 

Έναρξη παραδόσεως υδρομετρητών εντός 60 ημερών από της αναθέσεως 
της παραγγελίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται εάν στις τιμές περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ και σε ποιο ποσοστό. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα θεωρείται ότι οι τιμές 
των προσφορών περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου που 
υπερβαίνει το ποσό των 1.500 €  είναι η προσκόμιση στο Κεντρικό Λογιστήριο 
της ΔΕΥΑΡ και αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
Τηλετυπικές προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Οποιασδήποτε διόρθωση των κύριων στοιχείων της προσφοράς και 

κατά μείζονα λόγο των τιμών συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσή της. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η 

προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. Στις προσφορές πρέπει να 
δηλώνεται απαραίτητα το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα 
προσφερόμενα υλικά, η διεύθυνση καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

Εφ’ όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν 
διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το 
κατά περίπτωση Εργοστάσιο  και ο τόπος εγκατάστασης του (ανάλογα για 
πάνω από ένα) , καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στην διαμόρφωση της 
τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από τις φάσεις. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.     

 
 
 
 
 

             Ρέθυμνο      26   /   07    / 2017 
 
 
 

                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ               Ο Γενικός Δ/ΤΗΣ  και 

                                                                                       Δ/της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ
                  
 
 
 
    ΛΙΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                               ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ–ΗΛΕΚ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50453] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΜΥΤΗ 
ΓΡΥΝΤΑ/ ΡΕΘΥΜΝΟ / 74100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. ΛΙΑΝΔΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] 
- Τηλέφωνο: [2831027777] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gramatia@deyaret.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  / CPV : [ 38411000-
9       ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC001760832] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
 
Τηλέφωνο: 
 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
 
[……] 
 
[……] 
 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[    ]Ναι [   ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[   ]Ναι [   ]Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[    ] Ναι [    ] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[   ] Ναι [  ] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

5) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη ΔΕΥΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει σε όλες τις ενότητες και στα σημεία του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 
συνοπτικού διαγωνισμού με 
τίτλο…………………………………………………………………………………….. 
ΚΗΜΔΗΣ 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
                                                
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

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

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 

την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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