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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει και όπως τροποποιούνται από το Ν.4497, άρθρο 
107. 
 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
εξαιρουμένων των άρθρων 132 έως 134.  
 
3) Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο, 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 
 
4) Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 
3,του Ν.4013/14-9-2011 (ΦΕΚ 204Α΄/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής, 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
5) Τις διατάξεις του Ν.4024/11, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
 
6)Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 
 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 
 
8) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
 
9) Τις διατάξεις του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 
10) Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
 
11) Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 
 
12) Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου». 
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13) Τις διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
14) Την Εγκύκλιο ΙΚΑ 22/2016 & 45/2014. 
 
15) Τις διατάξεις της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 
 
16) Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη 
(νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
 

17) Με την υπ’ αριθ. 325/12-11-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου εγκρίθηκε 

η συνολική δαπάνη ποσού 30.000 € σε βάρος του ΚΑ 12-00-0311 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000m3/ΗΜΕΡΑ». 

 
18) Την υπ’ αριθ. Πρωτ 212/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

19) Την υπ’ αριθ. 325/12-11-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου περί έγκρισης 
της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,  

 

20)  Την υπ’ αριθ. 326/12-11-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου με την οποία 
εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι του Διαγωνισμού.  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού που περιγράφεται 
παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
 
Συγκεκριμένα: 
 

Άρθρο 1ο 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί: 

Α)  
στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια 
(https://diavgeia.gov.gr) 

Β)  
 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (http://www.deyar.gr) 
  

 

Γ)  
 
σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού σύμφωνα με το 
377 και 379 άρθρα του ν. 4412/2016  

http://www.deyar.gr/
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Άρθρο 2ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα 
διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και η 
παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε 
περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 
3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους 
της. 
5. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από 
την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη 
να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της 
νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος 
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και πέντε (5) 
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους 
τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του 
προαναφερθέντος διαστήματος. 
7. Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά (8.30' έως 15.00') για θέματα της διακήρυξης 
από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου (e-mail: support@deyar.eu, fax: 28310-55224) κατόπιν 
γραπτού ερωτήματος, χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
 
 

Άρθρο 3ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
λειτουργούν νόμιμα. 

 
 

Άρθρο 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1. Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται. 
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν 
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 
η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

• την ημερομηνία έκδοσης, 

• τον εκδότη, 

• την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

• τον αριθμό της εγγύησης, 

• το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

• την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

• τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

• τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

• την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι έως 
και τέσσερεις (4) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της 
υπηρεσίας. 

• την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της 
Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ και 

• στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
στ) Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να 
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. 
Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από 
το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 
 
 

Άρθρο 5ο 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 
1) Υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που 

περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα 
παρακάτω αδικήματα: 
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 
• 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 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, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. 
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική 
αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 αυτής. 
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, κατά το 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 την νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 
• 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, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν.4198/2013. 
 

2) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. 

3) Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

4) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

5) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 

6) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους 
όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 
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Άρθρο 6ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην 
ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 
Επισημαίνεται ότι: 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή 

 αποκλεισμού από επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
β) Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του 

  Ν.1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 
1.1 Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού 

που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την 
προσφορά). 
 
 

1.2 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/16, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας (διαγωνιζόμενος) πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων (α) και (β) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης 
 

1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους 
της, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν 
δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους 
οποίους μπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

iii. Ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικότερα οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο 
φάκελο της προσφοράς είναι αληθή. 

 
 
1.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του οικονομικού φορέα σε αυτό 

για δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. 
 
1.5 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
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ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 
Ε.Π.Ε. 
Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

 
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα 
απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.  
 

1.6 Παραστατικό εκπροσώπησης σε πρωτότυπο εντός φακέλου δικαιολογητικών και σε 
αντίγραφο το οποίο θα προσκομίζεται με την παράσταση του εκπροσώπου στο άνοιγμα 
των προσφορών (εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους). 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή 
της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).  
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής 
και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα 
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή). 
 
Ενώσεις Υποψηφίων 
Οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα 
παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης: 
• Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του 
διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές 
εταιρείες, μέλη της Ένωσης. 
• Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού 
ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους 
στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας β) ορίζουν κοινό 
εκπρόσωπο της ένωσης γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης 
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σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος 
στην Ένωση στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης (leader) στ) θα δηλώνουν 
αντίκλητο της Ένωσης και των μελών της. 
Το συμφωνητικό συνεργασίας, επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και μονογραφή 
σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση και σφραγίδα/υπογραφή 
από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του. 
• Η ένωση υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε 
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω 
δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις 
χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην 
ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών 
δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις 
της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να 
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
 

Άρθρο 7ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς ο οποίος θα 
συνοδεύεται από επιστολή εκτός φακέλου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η 
εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα 
πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις ανεξάρτητους 
σφραγισμένους υποφακέλους: 
 
- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι των προσφορών πρέπει 
απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 
διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα» 
(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

Προς: Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Διεύθυνση: Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, Μύτη Γρύντα Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο 
Τηλέφωνο: 28310-27777 
Αρ. Πρωτ/λου Διακήρυξης: 334/2020 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ : 
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου της: 

«Προμήθεια συστήματος ταχυδιϋλισης νερού σε κοντέινερ  δυναμικότητας 
1000m3/ημέρα» 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10-02-2020 ημέρα Δευτέρα 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 
Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
3. Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, 
ορίζεται ως ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να 
γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του 
χρόνου των 180 ημερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 180 ημέρες. 
 
4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές 
προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της 
υπηρεσίας, παρά μόνο για το σύνολο αυτής. 
 

 
Άρθρο 8ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του άρθρου 6.  
 
Επίσης, θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία εκείνα που 
διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, κάθε 
ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
εμπειρίας, τεχνογνωσίας και επάρκειας στελεχιακού δυναμικού, όπως ειδικότερα 
αναφέρεται κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών 
υποβάλλοντας με την προσφορά του τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο 
κάτω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα 
υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής 
προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
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Ειδικότερα, ο κάθε συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς 
ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, προσκομίζοντας 
τα παρακάτω έγγραφα: 
 
• (α) Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία 

τριετία (2017-2019) από το μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη διαγωνιζόμενης 

εταιρείας ή κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη 

(δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο  από πιστοποιητικά του δημόσιου φορέα ή 

βεβαίωση, σύμβαση και σχετικά αποδεικτικά τιμολόγια (χωρίς να είναι υποχρεωτικό να 

παρουσιάζεται το ποσό αμοιβής για λόγους απορρήτου),  του ιδιώτη εργοδότη, με τα οποία 

να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική προμήθεια ενός (1) συστήματος  

επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 1.000m3/ημέρα  για παραγωγή πόσιμου νερού και 

παροχή επεξεργασμένου νερού από μονάδα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης 

δυναμικότητας 1.000m3/ημέρα.  

Από τα αναφερόμενα στα πιστοποιητικά πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις : Να έχει προμηθεύσει τουλάχιστον ένα σύστημα επεξεργασίας νερού  

δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ανά ημέρα για παραγωγή πόσιμου νερού και να έχει 

παράσχει υπηρεσίες επεξεργασίας νερού από μονάδα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης 

δυναμικότητας 1.000m3/ημέρα.  

 

Η βεβαίωση, σε περίπτωση ιδιώτη εργοδότη, θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα 

αναφέροντας ρητά τη θέση του υπογράφοντα (δύναται να προσκομιστεί και αντίγραφο της 

βεβαίωσης επικυρωμένο από δικηγόρο) .  

 

 Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχτεί σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα:  

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

ημ/νια) 

         

 

(β) Πίνακα Ομάδας Έργου για την παροχή υπηρεσίας, η οποία θα  συνοδεύεται από τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας και αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, από τις οποίες 

(βεβαιώσεις και βιογραφικά σημειώματα) να προκύπτει ότι καλύπτονται τα παρακάτω 

τυπικά προσόντα:  

Να διαθέτουν το κάτωθι απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας:  

1. Μηχανικό ΑΕΙ με τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
(Λειτουργία μονάδων επεξεργασίας νερού), ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της 
εγκατάστασης,  

2. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την 
τηλεπαρακολούθηση του έργου επί 24ώρου βάσεως και εκτάκτων επεμβάσεων, 
οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί, αλλά και τις Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού 
εργαστηρίου. 
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(γ) Ετήσια Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα της τελευταίας 

τριετίας, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση,  ώστε να προκύπτει 

το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα.  

 

•  Πιστοποιήσεις αναφορικά με τη διαχείριση ποιότητας ISO 9001:2015, την περιβαλλοντική 

διαχείριση ISO 14001:2015, καθώς και την διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

OHSAS 18001:2007 του κατασκευαστή και του διαγωνιζόμενου στον τομέα της μελέτης, 

σχεδιασμού, παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας νερού ή 

νεότερα όπως ισχύουν σήμερα. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των 

τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά, στους χώρους που θα του υποδείξει η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση γνώσης των τοπικών συνθηκών 

η οποία θα παρέχεται από της ΔΕΥΑ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα 

πραγματοποιούν την επίσκεψη μετά από σχετική επικοινωνία με την ΔΕΥΑ για τον καθορισμό 

της ημερομηνίας επίσκεψης. 

 

 

Άρθρο 9ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις - 

Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 

οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

1. Ολοκληρωμένη Τεχνική Λύση Εκτέλεσης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

θα περιγράφεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο Διαγωνιζόμενος με 

σκοπό την εκτέλεση του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η τεχνική λύση που θα 

παρουσιαστεί, πρέπει να είναι κατά βάση σύμφωνη με την τεχνική έκθεση πού συνοδεύει 

την παρούσα.  

Ο κάθε υποψήφιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

αφορούν στην εκτέλεση του αντικειμένου και να αναλύσει τον τρόπο ανταπόκρισής του σε 

αυτές καθώς και να τις διευρύνει - εμπλουτίσει. Μέσα στη μεθοδολογία υλοποίησης του 

έργου να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου και  των απαιτούμενων ενεργειών με 

τον οποίους σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο,. 

Να υλοποιεί όλες τις ενέργειες του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, 

έτσι ώστε να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική η ολοκλήρωση του προκηρυσσόμενου έργου. 
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2. Περιγραφή των Υποδομών, του Εξοπλισμού και του Προσωπικού για την υλοποίηση 
των απαιτήσεων  

Να καλύψει τις απαιτήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των προδιαγραφών του 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας, σε σχέση με εκείνα που 

ορίζονται στο παράρτημα του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Διαχείριση Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει στο σημείο αυτό τον τρόπο που θα διαχειριστεί την 

παρεχόμενη υπηρεσία. Συγκεκριμένα θα αναφέρεται ο τρόπος ενημέρωσης της Α.Α για την 

πορεία εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος βελτιστοποίησης της εκτέλεσης της 

Δημοπρατούμενης Υπηρεσίας, ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας της και ο τρόπος 

εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για την εργασία του προσωπικού. Επίσης, 

κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει να παρουσιάσει και να αναπτύξει τυχόν έκτακτα περιστατικά 

που κρίνει ότι μπορεί να εμφανισθούν κατά την πορεία εκτέλεσης της σύμβασής του, τον 

τρόπο αντιμετώπισής τους, αλλά και τα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός), που 

δύναται να χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπισή τους. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη 

πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 

 
 

Άρθρο 10ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμούμενο τίμημα για 

το σύνολο της προμήθειας που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(30.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη 

από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ΜΜ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

1. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ 

ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1000m3/ΗΜΕΡΑ 

1 ΤΕΜ. 30.000,00€ 30.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ : 30.000,00€ 

ΦΠΑ 24% 7.200,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 37.200,00€ 

 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.   

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 / άρθρου 310  του ν. 

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας διακήρυξης.  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙΙ και 

θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), ολογράφως και αριθμητικώς. 

• Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς. 

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς. 

Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί ισόχρονη παράταση της διάρκειας της προσφοράς, 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους 

στην Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στη διεύθυνση  Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, Μύτη 

Γρύντα Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο έως την 10 – 02- 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ 

2. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία 

μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω. Η 

ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων στην 

γραμματεία του Δήμου. 

3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει 

όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα 

ανωτέρω στην παράγραφο 2. 

4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 

Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμες. 

5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει 

χώρα: 

Ημερομηνία:  
έως την 10 – 02- 2020, ημέρα Δευτέρα, και 
ώρα 11:00 π.μ 

Τόπος:  Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Διεύθυνση:  
Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού,  
Μύτη Γρύντα Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 
 
Ανοίγονται οι Ενιαίοι Φάκελοι και αποσφραγίζονται πρώτα οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και 
κατόπιν οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών. 
Οι φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δύναται να αποσφραγιστούν την ίδια μέρα, κατά την 
κρίση της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή ελέγχει πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι τεθείσες 
προϋποθέσεις, ελέγχονται οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων. 
Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, στη 
μονογραφή όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει τον 
τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον 
οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος και συντάσσει σχετικό 
πρακτικό. 
Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται 
σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής στους συμμετέχοντες στο 
στάδιο αυτό και στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μαζί με 
έγγραφη ειδοποίηση για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης. 
Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται μόνο για τις προσφορές 
που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής 
Προσφοράς κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μια 
προσφορά δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 
υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  
 

Άρθρο 12ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά:  Βάσει τιμής .  

 
 
 

Άρθρο 13ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως 
απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των 
προσφορών. 
Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 

 
Άρθρο 14ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για είκοσι (20) ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεταχειρισμένου συστήματος φίλτρανσης 

σιδηρούχου νερού γεώτρησης στη θέση «Άγιος Παύλος». 

 

 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200€  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€, ΦΠΑ 7.200,00€). 
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

3.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
3.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
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Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
δ)……………………………………… 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
επί του 0,06% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 0% επί του καθαρού ποσού γιατί πρόκειται για προμήθεια υλικών. 
 

Η ΔΕΥΑ (Αναθέτουσα Αρχή) θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, τοις 

μετρητοίς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.  

 

 
Άρθρο 15ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά 

από την γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016). 

3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

4. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 16ο 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η 
ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου. 
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αργότερο εντός 
προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
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αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο και σε πρωτότυπα όλα τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 80 του ίδιου νόμου. 
 
Συγκεκριμένα : 
Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 73 του N. 4412/2016 . 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης ή σε συναφείς διαδικασίες της πτωχευτικής νομοθεσίας σχετικές με προστασία 
από τους πιστωτές τους. 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
Β. Οι αλλοδαποί: 
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 73 του N. 4412/2016 . 
• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περίπτωσης 2, του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3, του εδ. Α του παρόντος άρθρου. 
• Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
• Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του παρόντος 
άρθρου, αντίστοιχα. 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
• Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
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διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου. 
• Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης 2 του εδ. Γ του παρόντος, της ειδικής εκκαθάρισης του Ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή 
άλλη αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. 
Δ. Ενώσεις προμηθευτών: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 
Ένωση. 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
Η ίδια απόφαση γνωστοποιείται και στους συμμετέχοντες που έχουν περάσει σε αυτό το 
στάδιο της διαδικασίας. 
Σε ώρα και ημερομηνία που θα ορισθεί ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου, 
η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση των 
παρευρισκομένων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμως εκπροσώπων τους, 
ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, 
ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και δικαιολογητικών, η Επιτροπή 
εισηγείται όπως η κατακύρωση γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ 
νέου η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν 
κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή με πρακτικό της εισηγείται και με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου και προσκαλείται 
ο τελευταίος για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

-  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

(α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 
 

(β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 

(γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο, σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί τα 10% της 

αξίας της σύμβασης. 

 
Άρθρο 17ο 

ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό τέτοιο που να αντιστοιχεί στο 5% επί της Συνολικής Τιμής 
άνευ Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
 
 

Βασίλειος Θεοδωράκης 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  334/2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
«Προμήθεια συστήματος ταχυδιϋλισης νερού 
σε κοντέινερ  δυναμικότητας 1000m3/ημέρα» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:  Ιδίους πόρους ΚΑΕ: 12-00-0311  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

έως την 10 – 02- 2020, ημέρα Δευτέρα, και 
ώρα 11:00 π.μ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 – 02- 2020, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, Μύτη Γρύντα Τ.Κ. 74100 
Ρέθυμνο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 372/2019 απόφαση 
Δ.Σ.. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ 
πρωινή της ημέρας αυτής. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 
Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους 

καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε 

αξιολόγηση. 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται 

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου 

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, 

την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, 

να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν. 

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς 

κλπ. 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην ένωση η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
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6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, 

προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή 

δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες 

απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 

4412/2016. 

8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές 

και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την 

απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

9. Δικαιολογητικά, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και 

λοιπά τεχνικά στοιχεία, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο αποτελεί η «Προμήθεια Συστήματος Ταχυδιύλισης Νερού σε Κοντέινερ 
Δυναμικότητας 1000 Μ3/24ωρο», για την επεξεργασία και διάθεση έως και 1.000 μ3 
πόσιμου νερού ημερησίως, ήτοι την επεξεργασία και διάθεση έως και 1.000 μ3/ημέρα 
πόσιμου νερού. 
 
Το υπό προμήθεια είδος θα είναι ΕΙΤΕ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ κατασκευής, επί 
ποινή αποκλεισμού, έως εννέα (9) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. 
 
Η μονάδα επεξεργασίας του πόσιμου νερού θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την 
καθιστούν αυτόνομη και ασφαλή ως προς τη λειτουργία της σε σχέση με το προσωπικό και 
το περιβάλλον. 
Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει από τον Ανάδοχο, σε χώρο και υποδομές που θα 
διαθέσει η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Η μονάδα προβλέπεται να εγκατασταθεί κατάντη υφιστάμενης 
δεξαμενής και ανάντη της δεύτερης  υφιστάμενης δεξαμενής πόσιμου νερού διάθεσης.   
Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι μέγιστης παροχής 43 m3/h. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την υπό προμήθεια μονάδα πλήρως 
εγκατεστημένη, συνδεδεμένη σε κάθε δίκτυο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Κατά 
την παραλαβή θα γίνουν πολλαπλές δοκιμές, κατά τις οποίες η μονάδα θα τεθεί σκοπίμως 
εκτός παραμέτρων ώστε να εξακριβωθεί η απόλυτη αξιοπιστία και ανταπόκριση των 
συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου. 
Η διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση του οικίσκου καθώς και η παροχή ρεύματος 
στον πίνακα του συστήματος θα γίνει από τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.  
 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο σχεδιασμός του συστήματος φίλτρανσης - απομαγγανίωσης βασίζεται στη χημική ανάλυση 

του ακατέργαστου νερού, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας Νο1). 

Πίνακας Νο1 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

Γεώτρηση Αγίου 

Παύλου 

Παραγόμενο 

νερό ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ 

pH 7,4 7,0 – 8,0   6,5-9,5 

Αγωγιμότητα 1.195 1.200* μS/cm 2500  
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Θολότητα 107 <1 NTU 1  

Οσμή MA MA   

Αποδεκτό από τους 

καταναλωτές (Α) 

Γεύση MA MA   

Αποδεκτό από τους 

καταναλωτές (Α) 

Χρώμα MA MA 
 

Αποδεκτό από τους 

καταναλωτές (Α) 

Νιτρώδη (ΝΟ2-) <0,01 <0,01 mg/l   0,5 

Αμμώνιο (ΝΗ4) 0,054 <0,1 mg/l   0,5 

Ολική σκληρότητα 46,4 46,4* mg/l (οΙ)  

Χλωριόντα 180 180* mg/l  250 

Θειικά 155 155* mg/l  250 

Νιτρικά (ΝΟ3
-) 1,06 1* mg/l  50 

Μαγγάνιο Mn+2 0,378 <0,05 mg/l  0,05 

Σίδηρος Fe+ 12 <0,2 mg/l 0,2  

*χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή.  

Η μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού, έχει ως αντικείμενο : 

• Την μείωση της συγκέντρωσης σιδήρου έτσι ώστε να μην υπερβαίνει την τιμή των 200 
μg/lt 

• Την μείωση της συγκέντρωσης μαγγανίου έτσι ώστε να μην υπερβαίνει την τιμή των 
50 μg/lt 

• Την απομάκρυνση οποιαδήποτε οσμής του νερού με παράλληλη απολύμανση 
διασφαλίζοντας στην εκροή συγκέντρωση ελ. Υπολειμματικού χλωρίου 0,2 – 0,4 ppm.  
 

Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται 1000 m3 νερού ανά 
ημέρα, με τα ακόλουθα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά : 

Συγκέντρωση σιδήρου : 13,0 mg/l 
Συγκέντρωση μαγγανίου : 0,5 mg/l 

 

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους, σύμφωνα με την Διυπουργική απόφαση 

Α5/288/23-1-86 (ΦΕΚ 53/Β/20-2-1986), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/778 της 15-7-80 και η οποία τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 98/83/ΕC/3-11-98 όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Υπ. Απ. 

Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.β./11-7-01) και η οποία  τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 

38295/22-3-2007 (ΦΕΚ 630 τ.Β΄/26-4-07) και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν για το 

πόσιμο νερό τη χρονική περίοδο εγκατάστασης της προσφερόμενης μονάδας 

απομαγγανίωσης νερού.   
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4. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Το σύστημα επεξεργασίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

- Στάδιο χλωρίωσης (προχλωρίωση) 

- Στάδιο ρύθμισης pH 

- Αντλία τροφοδοσίας και αντίστροφης πλύσης 

- Φίλτρα με καταλύτη για την απομάκρυνση του μαγγανίου (απομαγγανίωση) 

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 

- Στάδιο μεταχλωρίωσης 

- Πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου 

Το παραπάνω σύστημα απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης θα απεικονίζεται λεπτομερώς 

στο Διάγραμμα Ροής που θα πρέπει να συνυποβληθεί με την προσφορά κάθε υποψήφιου. 

 

5. ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ 

Αντλία τροφοδοσίας θα εγκατασταθεί με σκοπό την τροφοδότηση των πολυστρωματικών 

φίλτρων με ακατέργαστο νερό, για την εκτέλεση του φιλτραρίσματος καθώς και της 

αντίστροφης πλύσης. Η αντλία θα πρέπει να παρέχει 45 κ.μ. ανά ώρα σε λειτουργία 

διηθήσεως σε κατάλληλη πίεση. Θα έχει τριφασικό ηλεκτροκινητήρα κλειστού τύπου και 

υψηλής κλάσης ενεργειακής απόδοσης ΙΕ2 ή ανώτερο. 

Η αντλία θα συνδεθεί με το σημείο λήψης ακατέργαστου από τον Δήμο καθώς και με τα 

πολυστρωματικά φίλτρα με σωλήνωση και εξαρτήματα από PVC κατάλληλης πίεσης 

λειτουργίας, μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού ενώ θα διαθέτει 

υποχρεωτικά και ενσωματωμένη σίτα στην αναρρόφησης ώστε να μπορεί να συγκρατήσει 

πιθανά φερτά υλικά.  

 

6. ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ (ΠΡΟΧΛΩΡΙΩΣΗ) 

Το νερό κατά την είσοδό του στα πολυστρωματικά φίλτρα, θα χλωριώνεται με διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου. Η χλωρίωση θα επιτυγχάνεται με (κατάλληλης ικανότητας και 

παροχής) δοσιμετρική αντλία, η οποία θα δοσιμετρεί χλώριο όταν εισέρχεται νερό στη 

φίλτρα. Η διάταξη χλωρίωσης θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής. Ο κινητήρας, θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες του απολυμαντικού μέσου. Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη 

υγρών κρυστάλλων οπού θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας τα 

βρεχόμενα μέρη από τα οποία θα είναι κατασκευασμένη θα πρέπει να αντέχουν στην 

διάβρωση του αντίστοιχου χημικού. Θα είναι εξοπλισμένη με βηματικό κινητήρα,  ο 

οποίος προσφέρει δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού παροχής, αλλάζοντας τη 

διάρκεια διαδρομής δοσιμέτρησης. Επιπλέον, ο κινητήρας θα ελέγχεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε η δοσιμέτρηση καθίσταται κατά το δυνατόν ομοιόμορφη και σταθερή, 

ανεξάρτητα από το πεδίο απόδοσης στα πλαίσια του οποίου  λειτουργεί η αντλία. 

Εύρος ρύθμισης παροχής 1:1000. Η αντλία θα πρέπει να διαθέτει μια οθόνη LCD 
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καθώς και φιλικό προς το χρήστη πληκτρολόγιο πρόσβασης στις λειτουργίες της 

αντλίας. 

 Κάδο διαλύματος ικανής χωρητικότητας (επάρκεια για τουλάχιστον 15 ημέρες και όχι 

μικρότερη από 200 L), απ' όπου θα αναρροφάται το διάλυμα. Ο κάδος θα είναι 

κατασκευασμένος από τέτοιο υλικό το οποίο δεν θα διαβρώνεται από τα χημικά. Ο 

κάδος θα φέρει δείκτη στάθμης  και πώμα εκκένωσης. Θα διαθέτει οπωσδήποτε 

φλοτέρ που θα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα παρέχει σήμα alarm 

εφόσον αδειάσει ο κάδος.  

Το δοχείο θα πρέπει να διαθέτει λεκάνη ασφαλείας για την κατακράτηση διαρροών. Θα είναι 

εξ ολοκλήρου από πλαστικό, κατάλληλη για την φύλαξη επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων.  

 

7. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ pH 

Θα υπάρχει εγκατεστημένη διάταξη ρύθμισης του pH του νερού τροφοδοσίας  με χρήση 

θειικού οξέος ή καυστικού νατρίου. Η σχεδίαση και οι δυνατότητες του προσφερόμενου 

εξοπλισμού από  κάθε υποψήφιο θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν από την αρχή πιθανή 

μελλοντική ανάγκη για άμεση εφαρμογή ρύθμισης του pH βάσει των χαρακτηριστικών του 

προς επεξεργασία νερού.  

Η διάταξη δοσομέτρησης θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής. Ο κινητήρας, θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες του απολυμαντικού μέσου. Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη 

υγρών κρυστάλλων οπού θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας τα 

βρεχόμενα μέρη από τα οποία θα είναι κατασκευασμένη θα πρέπει να αντέχουν στην 

διάβρωση του αντίστοιχου χημικού. Θα είναι εξοπλισμένη με βηματικό κινητήρα,  ο 

οποίος προσφέρει δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού παροχής, αλλάζοντας τη 

διάρκεια διαδρομής δοσιμέτρησης. Επιπλέον, ο κινητήρας θα ελέγχεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε η δοσιμέτρηση καθίσταται κατά το δυνατόν ομοιόμορφη και σταθερή, 

ανεξάρτητα από το πεδίο απόδοσης στα πλαίσια του οποίου  λειτουργεί η αντλία. 

Εύρος ρύθμισης παροχής 1:1000. Η αντλία θα πρέπει να διαθέτει μια οθόνη LCD 

καθώς και φιλικό προς το χρήστη πληκτρολόγιο πρόσβασης στις λειτουργίες της 

αντλίας. 

 Κάδο διαλύματος ικανής χωρητικότητας (επάρκεια για τουλάχιστον 15 ημέρες και όχι 

μικρότερη από 100 L), απ' όπου θα αναρροφάται το διάλυμα. Ο κάδος θα είναι 

κατασκευασμένος από τέτοιο υλικό το οποίο δεν θα διαβρώνεται από τα χημικά. Ο 

κάδος θα φέρει δείκτη στάθμης  και πώμα εκκένωσης. Θα διαθέτει οπωσδήποτε 

φλοτέρ που θα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα παρέχει σήμα alarm 

εφόσον αδειάσει ο κάδος.  

Το δοχείο θα πρέπει να διαθέτει λεκάνη ασφαλείας για την κατακράτηση διαρροών. Θα είναι 

εξ ολοκλήρου από πλαστικό, κατάλληλη για την φύλαξη επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων.  
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8. ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

Το ανεπεξέργαστο νερό θα εισέρχεται στο σύστημα φίλτρανσης και αφού διαπεράσει 

διαδοχικά όλα τα στρώματα των πληρωτικών υλικών θα εξέρχεται τελικά στο κάτω μέρος 

του. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τρία πληρωτικά μέσα αποτελούμενα από 

χαλαζιακή άμμο και χαλίκι διαφορετικής κοκκομετρίας (3-5mm, 1-2 mm και 0,4-0,8 mm) 

και ειδικό καταλυτικό υλικό απομάκρυνσης του μαγγανίου και του σιδήρου. Η χαλαζιακή 

άμμος θα είναι φυσικής προέλευσης (όχι θραυστή) και θα έχει πλυθεί. Θα είναι 

απαλλαγμένη από σκόνες και προσμίξεις άλλων υλικών. Τα φίλτρα θα είναι 

κατασκευασμένα από GRP ή από κατάλληλο πολυμερές υλικό και θα στηρίζονται 

οπωσδήποτε σε πόδια/βάση για την αποφυγή φθοράς από την υγρασία αλλά και για να 

μπορεί να είναι εύκολα επισκέψιμο το κάτω μέρος τους.  

Τα πολυστρωματικά φίλτρα θα διαθέτουν εξοπλισμό για χειροκίνητη αντίστροφη πλύση η 

οποία θα εκτελείται όταν η ποσότητα των αποθέσεων μαγγανίου θα υπερβαίνει ένα όριο 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαφορά πιέσεων και να μειώνεται η ταχύτητα διήθησης. 

Στα φίλτρα με τη βοήθεια μανομέτρων θα ελέγχεται η διαφορική πίεση μεταξύ της εισόδου 

του νερού και της εξόδου από το φίλτρο.  Όταν η διαφορική πίεση θα υπερβαίνει μια 

καθορισμένη οριακή τιμή, θα διακόπτεται η τροφοδοσία των φίλτρων με ανεπεξέργαστο 

νερό και θα ξεκινάει η διαδικασία αντίστροφης πλύσης με χειροκίνητο τρόπο. Η 

αντίστροφη πλύση θα γίνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) min με 

ανεπεξέργαστο νερό σε παροχή κατάλληλη βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστή.  

Κάθε φίλτρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με πέντε (5) βάνες σφαιρικού τύπου καθώς 

και πεταλούδας, κατασκευασμένες από PVC κατάλληλης διαμέτρου. Οι έξοδοι των 

αποχετεύσεων κάθε φίλτρου (αντίστροφης και κανονικής πλύσης) θα είναι εφοδιασμένες 

με ρυθμιστές ροής για την τήρηση των απαραίτητων παροχών. Θα φέρει πλάγιες 

υδραυλικές συνδέσεις χωρίς να απαιτείται πλήρη υδραυλική αποσύνδεση για την πλήρωση 

του φίλτρου. Για να εξασφαλίζεται καλή ταχύτητα αντίστροφης πλύσης θα έχει 

υποχρεωτικά στόμια διαμέτρου τουλάχιστον Φ110.  Όλα τα υλικά, ο χρησιμοποιούμενος 

εξοπλισμός και τα φίλτρα απομαγγανίωσης θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό με πίεση 

λειτουργίας τουλάχιστον  2,5 bar ή ανώτερη. Το κάθε φίλτρο θα πρέπει να έχει καθαρό 

ύψος κλίνης τουλάχιστον 1 m ενώ η ταχύτητα διέλευσης από την κλίνη του προς 

επεξεργασία νερού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 11,5  m/h. Ο χειρισμός των 

βανών θα είναι χειροκίνητος. Η ποσότητα, η σύσταση, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος 

λειτουργίας του καταλύτη θα πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρειες στην προσφορά 

του κάθε Υποψήφιου. Η χαλαζιακή άμμος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για χρήση σε μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού. Η λειτουργία των 

φίλτρων θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατακράτηση των ουσιών που προορίζονται να 

συγκρατούν χωρίς να προσδίδουν στο νερό οσμές, χρώματα ή άλλες βλαβερές ουσίες.  Τα 

φίλτρα θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό 

πίεση (PED 97/23/EC). 

Τέλος, θα υπάρχουν αναμονές για μελλοντική εγκατάσταση πρόσθετων φίλτρων με σκοπό 

την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας. 
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9. ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Το νερό μετά την έξοδό του από τα πολυστρωματικά φίλτρα θα οδηγείται σε φίλτρο ενεργού 

άνθρακα. Το φίλτρο θα περιέχει χαλαζιακή άμμο διαφορετικής κοκκομετρίας: 3,15 - 5,6 mm, 

1,0 - 2,0 mm και 0,4 - 0,8 mm, καθώς και ενεργό άνθρακα για την απομάκρυνση του 

υπολειμματικού χλωρίου, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Επομένως, 

θα περιέχουν τουλάχιστον τρία στρώματα τα οποία θα εξασφαλίζουν αποτελεσματικά την 

κατακράτηση των ουσιών που προορίζονται να κατακρατούν χωρίς να προσδίδουν στο νερό 

οσμές, χρώματα ή άλλες βλαβερές ουσίες και διαθέτουν διεθνές πιστοποιητικό 

καταλληλόλητας για χρήση σε πόσιμο νερό. Η χαλαζιακή άμμος θα είναι φυσικής προέλευσης 

(όχι θραυστή) και θα έχει πλυθεί. Θα είναι απαλλαγμένη από σκόνες και προσμίξεις άλλων 

υλικών.  

Η ταχύτητα διέλευσης από την κλίνη του προς επεξεργασία νερού θα πρέπει να είναι 

μικρότερη από 18 m/h. Το φίλτρο θα είναι κατασκευασμένο από GRP ή από κατάλληλο 

πολυμερές υλικό και θα στηρίζεται οπωσδήποτε σε πόδια/βάση για την αποφυγή φθοράς 

από την υγρασία αλλά και για να μπορεί να είναι εύκολα επισκέψιμο το κάτω μέρος τους. θα 

εγκατασταθούν στο φίλτρο πέντε βάνες και θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο για 

πόσιμο νερό PVC και αντοχής τουλάχιστον 2,5 atm (2,5 bar). Θα είναι σφαιρικές ή τύπου 

πεταλούδας. Οι λειτουργίες που απαιτούνται για την εναλλαγή μεταξύ των φάσεων 

φίλτρανσης και αντίστροφης πλύσης θα γίνονται χειροκίνητα. Στην έξοδο του φίλτρου 

Ενεργού Άνθρακα θα εγκατασταθεί ρυθμιστική βάνα διαφράγματος με σκοπό να ρυθμίζεται 

αξιόπιστα και με ακρίβεια η απαιτούμενη παροχή σχεδίασης του προς επεξεργασία νερού 

διαμέσου των φίλτρων. Θα φέρει πλάγιες υδραυλικές συνδέσεις χωρίς να απαιτείται πλήρη 

υδραυλική αποσύνδεση για την πλήρωση του φίλτρου. Για να εξασφαλίζεται καλή ταχύτητα 

αντίστροφης πλύσης θα έχει υποχρεωτικά στόμια διαμέτρου τουλάχιστον Φ110.   

 

10. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Το νερό μετά την έξοδό του από το φίλτρο ενεργού άνθρακα και πριν το σημείο διάθεσης 

πόσιμου νερού προς τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, θα πρέπει να υφίσταται χλωρίωση (μεταχλωρίωση). 

Η εγκατάσταση μεταχλωρίωσης θα περιλαμβάνει: 

 Μία αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής. Ο κινητήρας, θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, και θα προστατεύεται από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες του χημικό μέσου. Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη υγρών 

κρυστάλλων οπού θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας και θα έχει 

εύρος ρύθμισης παροχής 1:1000. Η παροχή της δοσιμετρικής αντλίας είναι 

ρυθμιζόμενη με έναν περιστροφικό διακόπτη, από 0% έως 100% της μέγιστης 

παροχής. Τέλος, θα διαθέτει πρόγραμμα αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Η 

ηλεκτρική τροφοδοσία της θα είναι 230 VAC και θα φέρει ηλεκτρονικό εξοπλισμό με 

κατάλληλο λογισμικό και θα διαχειρίζεται τα ακόλουθα σήματα εισόδου/εξόδου: 

α)Είσοδος για  σήμα παλμού ελέγχου και για σήμα εξωτερικής διακοπής και β) 

Είσοδος για  σήμα χαμηλής στάθμης και σήμα για «κενή δεξαμενή» 

 Βαθμονομημένο κάδο διαλύματος ικανής χωρητικότητας όχι μικρότερη από 100 L, 

κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας απ' όπου θα αναρροφάται 
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το διάλυμα. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από τέτοιο υλικό το οποίο δεν θα 

διαβρώνεται από τα χημικά. Θα φέρει δείκτη στάθμης  και πώμα εκκένωσης και 

οπωσδήποτε φλοτέρ που θα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα παρέχει 

σήμα alarm εφόσον αδειάσει ο κάδος.  

Το δοχείο θα συνοδεύεται από λεκάνη ασφαλείας για την κατακράτηση διαρροών. Θα είναι 

εξ ολοκλήρου από πλαστικό, κατάλληλη για την φύλαξη επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων. 

 

11. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για τον έλεγχο της διαφοράς πίεσης θα  εγκατασταθούν μανόμετρα, ένα στην είσοδο, ένα 

ενδιάμεσα των δύο φίλτρων και ένα στην έξοδο των πολυστρωματικών φίλτρων. Τα 

αισθητήρια πίεσης θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα από υλικό AISI 316, με εύρος μέτρησης 

πίεσης 0-10 bar.  

 

12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη για 

την σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας διάταξη. Θα περιλαμβάνεται ηλεκτρικός 

πίνακας µε όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού και ασφάλειας / προστασίας της μονάδας 

(γενικό διακόπτη φορτίου, διακόπτη επείγουσας παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, 

αυτόματες ασφάλειες, ρελέ διαρροής κλπ.), γειώσεις, σταθεροποιητή και επιτηρητή τάσης 

δικτύου (ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας σε περίπτωση πτώσεων τάσης και 

γενικά παροχής κακής ποιότητας ρεύματος δικτύου), καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο 

για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει σήμανση 

CE και βαθμό προστασίας ΙΡ65. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για 

την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384. 

 

13. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

Το μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός θα είναι 

κατάλληλων διαστάσεων ώστε να είναι ευχερής η συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και 

κάθε αναγκαία εργασία του προσωπικού. Συγκεκριμένα, θα είναι εργονομικά και άνετα 

εγκατεστημένη μέσα σε τυποποιημένο κατά ISO (1AAA type) μεταλλικό κιβώτιο ενδεικτικών 

διαστάσεων 12 x 2.5 x 2.5 mxmxm.  Ο μεταλλικός σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος 

εξολοκλήρου από πρότυπους χαλύβδινους δοκούς θερμής έλασης. Θα φέρει μόνιμες 

συνδέσεις, συγκολλημένες από εξειδικευμένους τεχνίτες και λυόμενες συνδέσεις-

κοχλιοσυνδέσεις, κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν τη καλύτερη δυνατή 

συντήρηση του εξοπλισμού. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού 

και ενώ θα έχει πραγματοποιηθεί κατ’ ελάχιστο 10% έλεγχος των συγκολλήσεων με 

διεισδυτικά υγρά, θα ακολουθήσει βαφή. Η διαδικασία της βαφής, θα αποτελείται από τρείς 

στρώσεις primer, υποστρώματος και πολυουρεθανικού ακρυλικού χρώματος. Η κάθε 

διαστρωμάτωση θα πρέπει να έχει διαφορετικό πάχος και θα αφήνεται να στεγνώσει σε 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
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Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος πάχους βαφής 

με κατάλληλο όργανο σε επίπεδο μm. Θα φέρει κατάλληλες πόρτες για την ευχερή πρόσβαση 

καθώς και ανεμιστήρα εξαερισμού. 

Η διάταξη των σωληνώσεων και των οργάνων εντός του οικίσκου θα είναι κατάλληλη ώστε 

να είναι απολύτως εύκολη, ανεμπόδιστη και ταχεία η πρόσβαση σε κάθε σημείο του 

εμπορευματοκιβωτίου με την ελάχιστη δυνατή αποσυναρμολόγηση τμημάτων και 

εξαρτημάτων. 

 

14. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους θα είναι από PVC κατάλληλης πίεσης λειτουργίας, μη 

τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού. 

 

15. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα συνοδεύεται από αντίστοιχα εγχειρίδια 

εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Κάθε υποψήφιος θα 

παρουσιάσει αναλυτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τις διατάξεις του προσφερόμενου 

συστήματος φίλτρανσης και τις διατάξεις αυτοματισμού και επιτήρησης, με σχέδια και 

εγχειρίδιο λειτουργίας και ρυθμίσεων. 

 

16. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι Υποψήφιοι φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σε αντίστοιχες δραστηριότητες κατά ISO 

9001:2015, πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχες 

δραστηριότητες κατά ISO 14001:2015 καθώς επίσης και πιστοποιητικό ασφάλειας και 

υγιεινής κατά OHSAS 18001:2007 ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο αντίστοιχο κατά 

την έννοια του άρθρου 309 του Ν. 4412/2016 με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου 

της σύμβασης. 

 

17. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 
Το προσφερόμενο σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρη και λεπτομερή σχέδια, στα οποία 

θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήματα και 

υποσυστήματα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά (πλήρες 

διάγραμμα ροής του εξοπλισμού, κάτοψη και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο). 

Επιπροσθέτως, ο συνολικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα συνοδεύεται αντιστοίχως 

από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Έχουν ληφθεί σχετικά :  
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− Η υπ’ 325/12-11-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη ποσού 30.000 €. 

− Η υπ’ αριθ. 326/12-11-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας νερού με συνοπτικό 
διαγωνισμό.  

 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, 
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη 
των παραλαμβανόμενων υλικών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών κ.λ.π 
ανωμαλιών αυτών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής μέσα σε 
προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να ενεργήσει την ταχτοποίηση αυτών 
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες 
αυτής τρόπο. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται βάσει των ανωτέρω 
διατάξεων η οριστική παραλαβή των παραληφθέντων υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 
 
Παράδοση προμήθειας. 
Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του 
βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΡ. Το κόστος μεταφοράς των υλικών μέχρι τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού της ΔΕΥΑΡ βαρύνουν τον προμηθευτή . Η παράδοση των 
υλικών (φόρτωση – μεταφορά – εκφόρτωση) θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΡ μόνο κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 14:00 με δαπάνες και ευθύνη του προμηθευτή. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση :  1) Υπουργείο Εσωτερικών ποσό 25.000,00€ 

     2) Ίδια έσοδα της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5.000,00€ 

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 12-00-0311 του Φορέα.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  Τριάντα τέσσερις χιλιάδες (30.000,00) 

Ευρώ  

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα :  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ΜΜ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

1. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ 

ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1000m3/ΗΜΕΡΑ 

1 ΤΕΜ. 30.000,00€ 30.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ : 30.000,00€ 

ΦΠΑ 24%  7.200,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 37.200,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Το τεύχος της παρούσας Σ.Υ, περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους 

και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των τευχών Διαγωνισμού, πρόκειται να 

παρασχεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα τεύχη αυτά, μαζί με όλα τα προσαρτημένα τεύχη 

και έγγραφα που τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα 

καταρτιστεί μεταξύ Πελάτη και Αναδόχου (ώστε καλούνται «Συμβατικά Τεύχη») 

ταξινομούνται δε κατά σειρά ισχύος ως ακολούθως: 

1) Σύμβαση Πελάτη - Αναδόχου. 

2) Οικονομική Προσφορά Αναδόχου. 

3) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείμενο προμήθειας. 
Αντικείμενο αποτελεί η «Προμήθεια Συστήματος Ταχυδιύλισης Νερού σε Κοντέινερ 
Δυναμικότητας 1000 Μ3/24ωρο», για την επεξεργασία και διάθεση έως και 1.000 μ3 
πόσιμου νερού ημερησίως, ήτοι την επεξεργασία και διάθεση έως και 1.000 μ3/ημέρα 
πόσιμου νερού. 
Το  υπό προμήθεια είδος θα είναι είτε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο κατασκευής, επί 
ποινή αποκλεισμού, έως δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο -Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από : 

• Του Ν. 4608, 4609 και 4605/1-4-2019 (Α’ 52) άρθρο 43 «Τροποποιήσεις διατάξεων 
του ν.4412/2016» 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

• 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”, 
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• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 
11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

• Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), των σε 
εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής για το σύνολο του Προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον 
τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του 
παρόντος διαγωνισμού, με τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου, κατά τις ανωτέρω διατάξεις ( άρθρο 2 της παρούσης ) και 
του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο - Σύμβαση. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 
υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και 
καταθέτει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας 
των υλικών για τα οποία έχει επιλεγεί. 
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δύναται να εκδοθεί 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον προμηθευτή ολόκληρη ή 
τμηματικά και ανάλογα με το παραδιδόμενο μέρος του υλικού μετά από την ανεπιφύλακτη 
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
τουλάχιστον είκοσι (20 ) μήνες. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή μερικά 
υπέρ της ΔΕΥΑΡ για την ικανοποίηση αξιώσεών της, από την εκπρόθεσμη εκτέλεση της 
σύμβασης και κυρίως από την παράδοση υλικών με πραγματικά ελαττώματα που μειώνουν 
την αξία ή τη χρησιμότητά τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο -Έκπτωση και ποινική ρήτρα. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος εντός του χρόνου παράδοσης που έχει ορίσει στη 
προσφορά του να παραδίδει την παραγγελία στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού 
της ΔΕΥΑΡ. 
Η ΔΕΥΑΡ μπορεί κατά την κρίση της να κηρύξει μονομερώς έκπτωτο τον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία, αν αυτός υπαίτια ή όχι δεν παραδώσει το υλικό 
στους ορισμένους χρόνους ή αν παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης ή της 
σύμβασης ή αν απορριφθεί το είδος σαν ακατάλληλο. 
Στην περίπτωση έκπτωσης, η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΡ σαν 
ποινική ρήτρα. 
Αν παραβιαστούν οι προθεσμίες παράδοσης του υλικού και ο προμηθευτής δεν έχει κηρυχτεί 
έκπτωτος, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 5% της αξίας 
του υλικού που έχει καθυστερήσει την παράδοσή του. 
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας δεν αναιρεί το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ να κηρύξει έκπτωτο τον 
προμηθευτή με συνέπεια την παράλληλη κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης. 
Σε κάθε περίπτωση που θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση ή άλλη 
αιτία, η είσπραξη αυτής θα γίνεται με ισόποση μείωση του ποσού που έχει να λάβει ο 
προμηθευτής ή αν δεν φθάνει αυτό ή δεν υπάρχει υπόλοιπο τότε η ποινική ρήτρα θα 
εισπραχθεί από την εγγυητική επιστολή. 
Ο προμηθευτής με τη σύμβαση που θα υπογράψει, θα παρέχει στη ΔΕΥΑΡ για το σκοπό αυτό 
την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα. 
Τα χρηματικά ποσά της ποινικής ρήτρας μπορεί η ΔΕΥΑΡ να παρακρατεί από τα τιμολόγια 
του προμηθευτή ή από την εγγύηση. 
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή έκπτωσης από ανωτέρα βία, που θα 
αποδεικνύεται από τον προμηθευτή, δεν θα καταπίπτει ποινική ρήτρα. 
Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του προμηθευτή, η ΔΕΥΑΡ 
διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα μπορούσε να υποστεί από την εκπρόθεσμη παράδοση 
του υλικού ή την παραβίαση των όρων της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο - Πλημμελής ποιότητα. 
Εάν η ποιότητα των υλικών της προμήθειας δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 
προβλήματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, 
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη 
των παραλαμβανόμενων υλικών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών κ.λ.π 
ανωμαλιών αυτών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής μέσα σε 
προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να ενεργήσει την ταχτοποίηση αυτών 
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες 
αυτής τρόπο. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται βάσει των ανωτέρω 
διατάξεων η οριστική παραλαβή των παραληφθέντων υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο - Παράδοση προμήθειας. 
Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του 
βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΡ. Το κόστος μεταφοράς των υλικών μέχρι τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού της ΔΕΥΑΡ βαρύνουν τον προμηθευτή . Η παράδοση των 
υλικών (φόρτωση – μεταφορά – εκφόρτωση) θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΡ μόνο κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 14:00 με δαπάνες και ευθύνη του προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο - Υλικά 
Υλικά που δεν θα συμφωνούν με τις αρχικές προδιαγραφές δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα 

επιστρέφονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

13.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι τα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη Διακήρυξη και την 

παρ. 1.1 της παρούσας. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών, μπορεί να 

διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας 

Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 

διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 

προσφοράς τους. 

13.2 Ανώτερα Βία 

13.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας 

βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης 

των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 

εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 

των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. 
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13.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

13.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και 

εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προ βλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο 

ρητώς προ βλέπεται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, 

ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, η στην Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει 

τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο -  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

14.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της Σύμβασης υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του Άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

14.2 Διάλυση της Σύμβασης 

14.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, εφόσον προκύπτει ότι 

αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος αδυνατεί να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του. 

14.2.2 Ο Ανάδοχος επίσης δικαιούται στην διάλυση της σύμβασης εφόσον αποδεδειγμένα η 

Αναθέτουσα Αρχή αδυνατεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αποπληρωμής της 

παρασχεθείσας υπηρεσίας. 

14.2.3 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης, όταν αυτή δεν 

έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ 

ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις 

σχετικές παρατάσεις. 

14.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς Λόγους 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως για αυτήν την 

Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό 

εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας 

συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

14.4 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του 

Αναδόχου που εκδίδεται από την «Ομάδα Επίβλεψης» όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων 

των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του 

υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός δύο (2) 

μηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Παράλληλα συντάσσεται και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εάν απαιτείται. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 

11.1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.2 μετά την έκδοση 

της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

15.1 Εάν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε παράταση χρόνου για την εκτέλεση 

των έργων και/ή επιπρόσθετη πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή 

περιγράφοντας αναλυτικά και τεκμηριωμένα το γεγονός ή τις καταστάσεις στις οποίες 

στηρίζεται το αίτημά του. Εάν ο Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε 

διάστημα 30 ημερών, δεν θα έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε παράτασης χρόνου ή επιπλέον 

πληρωμής και η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση σε σχέση με το αίτημα 

του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος του Αναδόχου, κατά τα παραπάνω, 

η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να απαντήσει με αποδοχή ή με μη αποδοχή και λεπτομερή 

σχόλια. Μπορεί επίσης να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία αλλά θα πρέπει παρόλα 

αυτά να δώσει την απάντησή της στον ισχυρισμό - απαίτηση μέσα σε διάστημα 60 ημερών 

από την ειδοποίηση του Αναδόχου. 

15.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί, τόσο ενημερωμένα όσο χρειάζεται, αρχεία για την 

υποστήριξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων μπορεί να έχει. Χωρίς να δεσμεύεται με κάποια 

υποχρέωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, αφού παραλάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση, κατά 

το παρόν Άρθρο, να παρακολουθεί το αρχείο του Αναδόχου και/ή να δίνει οδηγίες, ώστε ο 

Ανάδοχος να κρατήσει επιπλέον στοιχεία για το αρχείο του. Ο Ανάδοχος πρέπει να επιτρέπει 

στην Αναθέτουσα Αρχή να ελέγχει τα αρχεία του και να δίνει αντίτυπα αυτών στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

16.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τα αναφερόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο όπως 

αναλυτικά προσδιορίζεται στη Διακήρυξη. 

16.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και 

γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων ελληνικών αρχών ή 

φορέων, θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

της ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, 

αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε 
επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, 
η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και 
β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το 
περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε ως αρχείο 
PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως 
άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι 
οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsppa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

 

Α' "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

 

Ονομασία Τράπεζας/Οργανισμού ...................................................................................  

Κατάστημα .....................................................................................................................  

Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.,)  

 

(Ημερομηνία έκδοσης)  

 

ΠΡΟΣ: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)…………………….. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα)……………………………… 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ …….…ΠΟΣΟΥ………………….ΕΥΡΩ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της 

Εταιρείας ………………………………  

πλήρη στοιχεία, ΑΦΜ: και Δ/νση)  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ................... οδός ................. αριθμός......................Τ.Κ ................ ΑΦΜ: ……………………. 

β) ................... οδός ................. αριθμός......................Τ.Κ ................ ΑΦΜ: ……………………. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας} μέχρι του ποσού των………………………………………………………………………………. ( ) 

ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει 2% επί του προϋπολογισθέντος ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό της…………....... (συμπληρώνεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 

που προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. / / -....-201 Διακήρυξη της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος Φορέα), για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο 

«…………………………………………….(τίτλος έργου).», όπως και σε τυχόν επαναλήψεις του.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλον το χρόνο ισχύος της και σε καμία 

περίπτωση δεν ισχύει αυτή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ________________________ ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα/Οργανισμό μας απαλλαγμένη/ο από 

κάθε σχετική υποχρέωση.  

(η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της.  

Βεβαιώνεται τέλος ότι το ποσό της παρεχόμενης με την παρούσα εγγυήσεως, 

περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό χορηγήσεως εγγυήσεων που καθορίσθηκε από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα/Οργανισμό μας. 
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Β' "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" 

 

Ονομασία Τράπεζας/Οργανισμού ...................................................................................  

Κατάστημα .....................................................................................................................  

Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ.,)  

 

(Ημερομηνία έκδοσης)  

 

ΠΡΟΣ: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)…………………….. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα)……………………………… 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ ……………………ΠΟΣΟΥ……………………. ΕΥΡΩ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της 

Εταιρείας ………………………………  

πλήρη στοιχεία, ΑΦΜ και Δ/νση)  

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ................... οδός ................. αριθμός......................Τ.Κ ................  

β) ................... οδός ................. αριθμός......................Τ.Κ ................  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας} μέχρι του ποσού 

των……………………………………………………………………………….ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της 

συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και οποιαδήποτε απαίτηση 

του κύριου του κατ’ αυτού που πηγάζει από την σύμβαση με αριθμό ................................... 

για το έργο «……………………………………………………………..»,  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση.  
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Το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης 

αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζα/Οργανισμό μας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

                                                                            ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1000m3/ΗΜΕΡΑ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(κ.μ.) 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

1. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ 
ΝΕΡΟΥ ΣΕ 
ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1000m3/ΗΜΕΡΑ 

1 ΤΕΜ. 

   24   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ……………………………..€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): …………………………………………………………………ΕΥΡΩ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ……………………………..€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ……………………..………………………………………………ΕΥΡΩ 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου: …………………………. 

Υπογραφή: …………………….. 

(Σφραγίδα) 
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