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                                                                            Αρ. Μελέτης:   109 / 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                                     
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.    

 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ”  

 

 

                   ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  690.000,00 ΕΥΡΩ 

      Φ.Π.Α.   24%       :  165.600,00 ΕΥΡΩ 

      Σ Υ Ν Ο Λ Ο         :  855.600,00 ΕΥΡΩ 

                                                                 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2016 
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               ΑΔΑΜ:   
 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΓΑΛΑΤΑΣ, …/…/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

ΤΗΛ: 22980 42211, 43738  

FAX: 2298042440  

 

                                       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

“ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, 

ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ 

(1) ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ” 

 

 

 

Διακήρυξη 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :  ……….. / 2016 

 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προμήθεια: 

“ΔΥΟ (2) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ” 

 

Προϋπολογισμός (άνευ Φ.Π.Α.)                                        : 690.000,00 €  

 

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) : 855.600,00 €  

   
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2016 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ημερομηνία 

Έναρξης 

Ηλεκτρονικής 

Υποβολής 

Προσφορών στο 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

Καταληκτική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

προσφορών στο 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

Ημερομηνία 

Αποσφράγισης 

Προσφορών 

Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του 

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 

Ημερομηνία: 

 

…/…/2016 

Ημερομηνία: 

 

…/…/2016 

Ημερομηνία: 

 

…/…/2016 

 

 

Διάρκεια  Υλοποίησης 

Από ενάρξεως της σύμβασης και 

εντός 120 ημερολογιακών ημερών 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) :  

ΝΑΙ 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Έχοντας υπόψιν: 

I. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 28/15. 

II. Το Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α’ 131) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

III. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ./ 173/Α/10) «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη 

Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 

160/Α/14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, 

Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

IV. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρησης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

(ΦΕΚ Β’ 3400). 

V. Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέριες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

(ΦΕΚ Β’ 2677), με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και 

του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

VI. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 ( ΦΕΚ 102 Α  2004 ) « Ρυθμίσεις για την 

οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη  διοικητική διαδικασία και 

τους ΟΤΑ  και ιδίως το άρθρο 5 αυτού». 

VII. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 

85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 

και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  

VIII. Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.δ. 145/2010 

«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β' 2494, όπως διορθώθηκε 

και ισχύει ΦΕΚ Β' 2822). 

IX. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας και 

άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 130.  

X. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».  

XI. Το άρθρο 24 του Ν. 2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών».  

XII. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις».  

XIII. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 

Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

XIV. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων».  

XV. Το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14/τ.Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015».  

XVI. Το άρθρο 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α/2012) «Βελτίωση 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες 

Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 

διατάξεις».  

XVII. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 

161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».  

XVIII. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ.20 , του 1ου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. 

Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

XIX. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

XX. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

XXI. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301/τ.Β/2012) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης». 
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XXII. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».  

XXIII. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ 1876/τ.Β/2012) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, 

ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης 

του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».  

XXIV. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/τ.Β/2013) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 

ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, 

β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση 

εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την 

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και 

των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».  

XXV. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει.  

XXVI. Το άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 

163/τ.Α/2009).  

XXVII. Την υπ’ αριθμ. 13289/2015 (ΦΕΚ 1716/τ.Β/2015) Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου».  

XXVIII. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων και Π.Δ. εκδοθείσες λοιπές διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται ρητά ή απορρέει από τα 

οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω.  

XXIX. Την υπ’ αριθ. ………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα  

«…………………………….» 

XXX. Την με αρ. πρωτ. ……………………………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με 

ΑΔΑ: ……………… ) ύψους ………………. € στον ΚΑΕ ……….  του ΦΟΡΕΑ …………. 

του οικ. έτους 2016 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α …………. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υλοποίησης της προμήθειας “ΔΥΟ (2) 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ” 

1. όπως αναλυτικά περιγράφεται  στις τεχνικές προδιαγραφές, 

προϋπολογιζόμενης αξίας 690.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Οι μονάδες 

πρόκειται να τοποθετηθούν: 

- μία στην περιοχή Τροιζηνίας – Κόλλια 

- μία στην περιοχή Τακτικούπολης 

- μία στην περιοχή Μεγάλο Ποτάμι Γαλατά, και 

- μία στην περιοχή Κόλλια Γαλατά 

και θα συνδεθούν με όλα τα απαραίτητα συστήματα και γραμμές 

τροφοδοσίας. 
2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά. 

3. Η διάρκεια υλοποίησης, εκτιμάται ότι θα είναι εντός 120 ημερολογιακών ημερών  

από  υπογραφής της σύμβασης για το σύνολο της προμήθειας. 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από 

προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία 

Δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στον Ελληνικό Τύπο. Η 

προκήρυξη θα δημοσιευθεί επίσης και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr  του 

Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr   

 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

…../…./2016 

ώρα ..:..’  

 

…/…/2016  

ώρα ...:...’  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υπουργικής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες 

με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Γίνονται δεκτές προσφορές που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όλα τα υπό 

προμήθεια είδη. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ενιαία σε ένα 

προμηθευτή 

 Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 

• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή 

Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή 

τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία. 

• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. 

• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με 

δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική 

ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών 

τους στοιχείων. 

 Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που: 

• Είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή 

περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

• Είναι εναλλακτικές, σε σχέση με τις ζητούμενες προμήθειες. 
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

5.1 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση 

των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  

 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση  στην ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 

με   επίσημη μετάφραση στην ελληνική  και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές  αντίγραφο)  στην αρμόδια υπηρεσία.  

5.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως 

αναφέρεται ανωτέρω.  

5.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 

εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί διακόσιες 

δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

7. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

8. Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 

Κρατικών Προμηθειών και τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης,  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής των Προσφορών.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής - Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: Σχέδιο Σύμβασης.  

                                                              

 

                                                                                    

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

 

                                                                     …………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικές προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα 

Διακήρυξη.  

2) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

Διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/τ.Α/2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Α/2013) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016. Με την οριστική 

υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το Σύστημα ηλεκτρονική 

απόδειξη.  

3) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

4) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αφορούν στο 

διαγωνισμό θα προσκομίζονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και σε 

έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται 

σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της Διακήρυξης και καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά από τον δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω 

του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων, 

www.dimostroizinias-methanon.gr.  

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές 

δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

Ο Δήμος Τροιζηνίας- Μεθάνων  θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 

όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες και σε όλους 

όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
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διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει 

να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, υποβάλλονται με άλλο τρόπο, ή το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.  

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες τα κάτωθι σημεία επαφής: 

Επίσημη Επωνυμία : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαλατάς, 18020  

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2298042211-43738  

ΦΑΞ: 2298042440  

Χώρα : Ελλάδα 

Σημεία επαφής  

Υπόψη : ………………. 

e-mail: dhmostr@otenet.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 

που αφορά η παρούσα Διακήρυξη.  

1. Περιεχόμενο προσφορών.  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά».  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.  

1.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά».  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά 

το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 

περιλαμβάνονται :  

1.1.1  Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

Α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  κατά το 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και τις παρ 1, 2, και 3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 

Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ της Διακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην υπηρεσία διενέργειας του 

διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι : 13.800,00€ 
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Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

I. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και 

ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  

II. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

III. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή  

IV. δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι:  

 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 

παρλαγραφο 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. 

 

V. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας  
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Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

I. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β)  της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή αν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

IΙ. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς 

στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

ΙΙΙ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 

του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο.  

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας 

ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων 

αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για 

φυσικά πρόσωπα.  

IV. δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (ζ) της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 

πληροφορίες αυτές.  

V. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης κατά το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 

χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, 

μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.  

VI. δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 

153/τ.Α/2007) (αφορά μόνο νομικά πρόσωπα).  

VII. ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο σε συνεταιρισμούς).  
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VIII. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή και έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με 

το άρθρο 80 του ίδιου νόμου.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις (Β+Γ) υποβάλλουν:  

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  

β) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

αφορούν σε κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Ειδικότερα, ως προς το σημείο IV της Υπεύθυνης Δήλωσης υπό στοιχείο Β),  

- σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το 

πρόσωπο  

- σε περίπτωση νομικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή 

διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούμενο από αυτόν 

νομικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά  

- σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος 

προς τούτο είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι 

διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από 

αυτούς ξεχωριστά.  

Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, 

εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  

Ε)  Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε 

περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου 

ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση 

του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό. 
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Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 

της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση 

Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 

i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 

τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, 

iii. το μέρος του έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

ένωσης στην εκτέλεση του έργου, 

iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού 

νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό 

αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 

vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 

αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους  

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 

viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με 

σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα 

διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση 

αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, 

ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ 

αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

ΣΤ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 

και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά 

πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος 

και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 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  

Ζ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 

Η) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση 
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των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά, στους χώρους που θα του υποδείξει 

ο Δήμος. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται και από σχετική βεβαίωση γνώσης 

των τοπικών συνθηκών η οποία και θα παρέχεται από το Δήμο, σε συνέχεια 

ηλεκτρονικά ανερτημένου, σχετικού μηνύματος από τον κάθε ενδιαφερόμενο 

συμμετέχοντα προς καθορισμό της ημερομηνίας επισκέψεων. 

Θ)  Επιπρόσθετα ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών 

καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους. Επίσης θα δηλώνεται ο τόπος του 

εργοστάσιου κατασκευής των και θα συνυποβάλλονται όλα τα σχετικά 

Νομιμοποιητικά στοιχεία του όπως άδεια λειτουργίας και άδεια εγκατάστασης 

βιομηχανίας κ.λπ. 

Ι) Πιστοποίηση κατά ISO: 9001 και ISO: 14001 του κατασκευαστή και του 

προμηθευτή. 

Κ) Οι  συνεταιρισμοί πέραν των  ανωτέρω  δικαιολογητικών υποβάλλουν  με  την 

προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η 

έκδοση τέτοιας βεβαίωσης μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης 

αρμόδιας αρχής. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

Λ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

1. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της 

επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το 

υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις (2013-2014-2015). Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα με το υπό προμήθεια υλικό κατά το χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμον τριών ισολογισμών 

υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Ειδικότερα, η δήλωση περί του κύκλου εργασιών του υπό προμήθεια υλικού 

θα συνοδεύεται από κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι παραδόσεις 



20 

 

μονάδων αφαλάτωσης και φίλτρανσης, και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, 

αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης 

καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Δήμων και Κοινοτήτων ή Δημοτικών και 

Κοινοτικών επιχειρήσεων ή Ιδιωτικού Τομέα). Οι παραδόσεις αποδεικνύονται 

με τα σχετικά τιμολόγια πώλησης. Επί ποινή αποκλεισμού, ο μέσος ετήσιος 

κύκλος εργασιών που αφορά παραδόσεις μονάδων αφαλάτωσης και 

φίλτρανσης (συνολικά) κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2013- 

2014- 2015) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 690.000,00 €. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι 

κυριότερες παραδόσεις (κατά τις πέντε προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, 2011- 2012- 2013- 2014- 2015) μονάδων 

αφαλάτωσης και μονάδων φίλτρανσης που να λειτουργούν για περισσότερο 

από 12 μήνες, καθώς και οι παραλήπτες Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.      

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά εμπρόθεσμης παράδοσης και 

καλής λειτουργίας ώστε να αποδεικνύεται η απαιτούμενη ως άνω τεχνική 

ικανότητα. 

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται με πρόσφατα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα 

οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, αποτελεσματική εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης και μονάδας φίλτρανσης, η 

εμπρόθεσμη ή μη παράδοσή της και η καλή λειτουργία αυτής. Στην περίπτωση 

που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις κ.λπ. ως άνω 

βεβαιούνται από τον παραλήπτη με επίσημο έγγραφό του που θα 

υπογράφεται/σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.  

Επισημαίνεται ότι δηλούμενες παραδόσεις, που δεν θα συνοδεύονται από τα 

προαναφερθέντα πιστοποιητικά εμπειρίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Επί ποινή αποκλεισμού, ο παραπάνω κατάλογος θα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον τρεις (3) παραδόσεις μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου ή 

θαλασσινού νερού, δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 500κ.μ ανά ημέρα 

και μία μονάδα φίλτρανσης (αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης) 

δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 500 κ.μ. ανά ημέρα, που είναι 

εγκατεστημένες σε ελληνικούς Δήμους ή ΔΕΥΑ και λειτουργούν πάνω από 

δώδεκα (12) μήνες.     

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να καλύψει τις παραπάνω 

απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3, κάνει χρήση των παρ. 5 και 6 του 
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άρθρου 45 του Π.Δ. 59/2007, τότε ο φορέας ή οι φορείς της 

χρηματοοικονομικής και της τεχνικής ικανότητας των οποίων κάνει χρήση ο 

διαγωνιζόμενος, πρέπει: 

i. Να καλύπτουν τις ανωτέρω απαιτήσεις και επομένως να προσκομίσουν τις 

κατάλληλες αποδείξεις. 

ii. Να προσκομίσουν ως εγγύηση απόφαση του διοικητικού τους οργάνου που 

να βεβαιώνει ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό και αναλαμβάνουν να 

καλύψουν τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις, τεχνογνωσία 

και εμπειρία, της σύμβασης, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί 

ανάδοχος και δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές και επίσης ότι 

αποδέχονται την αλληλέγγυα ευθύνη τους εις ολόκληρο για την εκτέλεση 

της υπόψη σύμβασης, απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. 

iii. Να έχουν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με 

τον διαγωνιζόμενο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται η παροχή της τεχνικής 

και οικονομικής ικανότητάς τους για την υπόψη προμήθεια. 

Τα έγγραφα των παραγράφων ii και iii θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου των 

υπογραφών από αρμόδια αρχή. Εφόσον είναι ξενόγλωσσα θα φέρουν επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά. 

4. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος 

σε ένωση -κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών 

ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος. 

 

5. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις 

προμηθευτών εφόσον: 

α. ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλει με οποιοδήποτε 

τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος, 

β. στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και οι παραγωγικές επιχειρήσεις, σε 

συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς, 

γ. κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 9.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 

στον καθένα, στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε 
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μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 

τιμή. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν επίσης να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 

με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

6. Οργάνωση και εξοπλισμός του προσφέροντα: 

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση όπου θα περιγράφει την τεχνική 

υποδομή και οργάνωση της εταιρείας ήτοι: 

- τον ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την 

κατασκευή των Μονάδων ή/και και για την τεχνική υποστήριξη αυτής,  

- λίστα του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά ειδικότητα και ιδίως 

κατάσταση του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης και επισκευών,  

- την ύπαρξη εξειδικευμένου ιδιόκτητου σταθερού ή κινητού συνεργείου.  

Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται ο προσφέρων να διαθέτει δομή 

στελεχωμένη κατάλληλα με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) άτομα 

απασχολούμενο προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την 

συγκεκριμένη εφαρμογή και τριών (3) τουλάχιστον μηχανικούς ανωτέρας 

ή ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας ή Χημικών Μηχανικών.  

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν στο σύνολό τους τα παραπάνω 

δικαιολογητικά η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί και θα απορριφθεί ως 

απαράδεκτη.   

  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 

1.1.1 του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού των 

συμμετεχόντων από το διαγωνισμό.  

 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι προσφορές 

υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  
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1.1.2. Τεχνική Προσφορά  

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:  

Α) Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Β) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται 

ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του 

Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα 

στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». Η 

πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
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απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που δεν έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς.  

Αναφορικά με την επικύρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη 

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 

συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους 

φορείς.  

1.2. Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα.  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ειδικότερα, ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 

(π.χ. xls ή word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τον πίνακα 

της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Δ.  

Σημειώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα παρουσιάσει οικονομική προσφορά 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ όπως αναλύονται στο 

Παράρτημα Γ’ «Προϋπολογισμός Μελέτης» και στο υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Δ’), και σε καμιά περίπτωση για 

κάποιο περιγραφόμενο είδος ξεχωριστά και αποκλειστικά μόνον για αυτό. 

1.3 Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το 

σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη.  
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1.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές 

ζητούνται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιον της 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Από τις 

διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 

σχετικό αίτημα από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.  

Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.5 Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 

ημέρες, ο οποίος προσμετράται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 

υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό θα απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτημα προς 

τους διαγωνιζόμενους, πριν την λήξη της ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται 

την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και στην περίπτωση αποδοχής της 

παράτασης να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συμμετοχής αν δεν ισχύουν για την 

τυχόν παράταση. Όσοι διαγωνιζόμενοι δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω 

προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα 

στάδια του διαγωνισμού.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 

εάν η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, εφόσον τους ζητηθεί 

παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των προσφορών 

τους. 

1.6 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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1.7 Εμπιστευτικότητα – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά 

την προσφορά ως εμπιστευτικές.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 

αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα» και να το 

επισημάνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ  

2.1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης.  

Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των 

μελών της. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:  

i) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους ένωσης/κοινοπραξίας 

για συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στην ένωση,  

ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος των εργασιών που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο 

τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση των εργασιών,  

iii) δηλώνεται ένα μέλος ως πληρεξούσιος - συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα 

υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των μελών της ένωσης (leader), αναφορικά με 

το περιγραφόμενο στη Διακήρυξη αντικείμενο.  

2.2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

2.3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 

κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με 

την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση.  
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Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις ..-

..-2016 και ώρα ..:..μμ μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστημα 

συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Γνωμοδοτική Επιτροπή 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , εφαρμόζοντας 

τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» 

δεν αποσφραγίζονται.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή:  

- ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

(ελέγχει την γνησιότητα των εγγυήσεων συμμετοχής, παραλαμβάνει, 

μονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο).  

 

- συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε 

τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των 

προσφορών το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό.  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» η Οικονομική Επιτροπή 

εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση 

της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών 

Προσφορών» ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω του Συστήματος, στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
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αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των 

προσφερόμενων τιμών.  

Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή:  

- προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων των 

«Οικονομικών Προσφορών» των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά»  

- συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των 

(υπο)φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» σε τρία αντίτυπα, όπου 

τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωμοδοτεί για 

την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

υποψήφιο ανάδοχο το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό.  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά» η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση έγκρισης του 

ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό δύνανται να απευθύνουν αιτήματα στους προσφέροντες 

για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 

ορίζονται.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του συστήματος, 

σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 του 

παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 

που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Υποβάλλονται σε 

σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και 

την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  

 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να 

προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της 
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ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα 

στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 

και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση.  

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό.  

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  
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β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.(α).1.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 

και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία.  

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση 

ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  

(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

την επίδοση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:  

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.(α) και 4.1.(β) αντίστοιχα.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 

εκπροσώπους του.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

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 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης Απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
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Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης εκδίδεται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 

Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 

είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 

ειδική εκκαθάριση.  

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

(3) Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).  

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω 

παραγράφου 4.1.(α).1.  

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.α.(2), 4.1.α.(3) και 4.1.α.(4) εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 4.1.β.(2), 4.1.β.(3) 

και 4.1.β(4) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 

περίπτωσης 4.1.γ.(2).  

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην Ένωση.  

Σημειώνεται ειδικά ότι:  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

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.  
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4.2 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα 

και δικαιολογητικά,  

1) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί 

λειτουργίας της επιχείρησης.  

2) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) 

και ο αριθμός τηλεφώνου με τον οποίον θα έρχεται σε επικοινωνία η Διεύθυνση 

Οικονομικού, Δήμος Τροιζηνίας- Μεθάνων.  

Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών των 

παραγράφων 4.1 και 4.2, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους.  

Όταν ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως 

άνω έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη συμφερότερη 

προσφορά  και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται.  

Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση των παραγράφων (Β) και (Γ) του άρθρου 1.1.1, ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 του παρόντος άρθρου 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του.  

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET 

δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον 

οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά η υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να 

προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 

20 ημερών της παραγρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και από την οποίαν 

να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.  

 

Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ), υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) 
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ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 

ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 

εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 

μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστημα συλλογικού οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.  

Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή:  

- προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  

-  

- συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του 

φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», σε τρία αντίτυπα, όπου 

γνωμοδοτεί για την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο το οποίο και παραδίδει στην 

υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση 

έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος για την τελική επιλογή του αναδόχου.  

Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό απευθύνουν αιτήματα στους προσφέροντες 

για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 

ορίζονται.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

6.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Δ’. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.  

6.2. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια υπηρεσία).  

6.3. Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ (€). Οι αριθμοί θα αναγράφονται αριθμητικώς με 

τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως. Προσφορά που δεν δίνεται σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  3α.  Η προμήθεια υπόκειται στις κατωτέρω κρατήσεις: 

  α) - Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

0,10% επί της καθαρής αξίας.  

       - Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων  

      -  ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου επί της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  

   β) Φόρος εισοδήματος Ν.2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 4% επί του 

καθαρού ποσού της αξίας της προμήθειας, ο οποίος αποδίδεται στην 

αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.   

Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει 

στον προμηθευτή σχετική βεβαίωση. 

3β.  Ο ΦΠΑ (24%) θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και δεν θα 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 

6.4. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6.6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που 

προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.  

6.7. Προμηθευτές θα αναδειχτούν οι προσφέροντες τη συμφερότερη 

προσφορά βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ’.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

7.1. Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Τις παρεχόμενες προμήθειες.  

β. Την ποσότητα και την τιμή  

γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια.  

δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της Διακήρυξης 

καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη.  

ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

7.2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

7.3. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

υποχρεούται να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 

Φ.Π.Α.  

7.4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα η 

ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε 

αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό 

προσφέροντα. Στην περίπτωση που η πληρωμή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 

Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ 

και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

7.5. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 103 παραγρ.4 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β 

της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική 
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φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο 

οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής 

με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του 

κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, 

όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης 

της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (΄΄Διαλειτουργικότητα΄΄) 

της με αριθμό Π1/2390 (ΦΕΚ Β/2677) Απόφασης.  

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της 

επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

 

- Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων.  

 

- Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν 

και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των 

ενστάσεων.  

 

- Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της ένστασής τους.  

 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της 

αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους μέσω του 

συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 

στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 



37 

 

Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/τ.Α/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 παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

9.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης της Διακήρυξης χωρίς Φ.Π.Α.  

Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται σε: 

13.800,00 €, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1. 

Δεν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 

προβλεπόμενη κατά τα παραπάνω αξία.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η Διακήρυξη. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:  

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 

χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 

απαίτηση,  

(2) ο αριθμός της Διακήρυξης,  

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

(4) η ημερομηνία έκδοσής της,  

(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία 

και διεύθυνση).  

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγύηση συμμετοχής είναι:  

α. Τον εκδότη.  

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

γ. Τον αριθμό της εγγύησης.  

δ. Την σχετική Διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

το είδος της παροχής υπηρεσίας  

ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

στ. Τους όρους ότι:  



38 

 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως.  

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε.  

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 

μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντα από την Υπηρεσία.  

9.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα 

ακόλουθα:  

α. Την ημερομηνία έκδοσης.  

β. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της προμήθειας.  

γ. Τον εκδότη.  

δ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. [Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον 

συμβατικό χρόνο]. 

ε. Τον αριθμό της εγγύησης.  

στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση.  

η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

θ. Τους όρους ότι:  

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως.  
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ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.  

9.3. Εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 

τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  

9.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

9.5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72  του Ν. 4412/2016 και στην 

παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υπουργικής 

Απόφασης.  

9.6. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που 

θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, 

των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι αυτό στο 

σύνολό του από υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένο από 

οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση είτε υλικά κατασκευής 

του είτε εργασία κατασκευής και ότι θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη 

λειτουργία για την οποία προορίζονται. Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τις 

προδιαγραφές της μελέτης, θα υπάρχει ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για την 

ακολουθούμενη εφαρμογή – λύση και πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων 

που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή 

διαγωνισμού.  

9.7. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών, καθορίζεται στις 

προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από δύο έτη και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού, 

πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

9.8. Εάν κατά την παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού, αυτό ή τμήμα του 

διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης, των 

τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την 

απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής, με αντικατάσταση των ελαττωματικών 

εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων του 

υλικού, να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, θα 

απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, 

να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα του μέσα σε προθεσμία 
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που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο 

προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν 

θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή 

απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια 

κρατική υπηρεσία, με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα 

είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών, την αποσύνδεση του 

ακατάλληλου τμήματος, την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την 

αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του, 

ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον Δήμο για κάθε ζημιά 

που θα προκύψει ως συνέπεια των παραπάνω βλαβών. 

9.9. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με 

δικές του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα 

παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή συναρμολόγησης, καθώς και 

την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε 

αποδεδειγμένη αμέλεια ή παράλειψη του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω 

ενέργειες, θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με 

άλλο τρόπο που θα είναι δυνατό να συμφωνηθεί. 

9.10. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένοι με την 

προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά το χρόνο 

της εγγύησης, τις ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές και συντήρηση, 

καθώς ακόμα και να εξασφαλίζουν την προσφορά ανταλλακτικών σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   

Ο τρόπος πληρωμής των υπό προμήθεια υλικών επιλέγεται με βάση το άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει 

από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) μέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή «οφειλέτης» σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος 

και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

- το Πρωτόκολλο Παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής 

θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα, 

- αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα, 

- τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

“ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”, 

- πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη 

“ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”. 
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Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 

υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του 

αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του 

προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 

οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Τροιζηνίας- 

Μεθάνων έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Ε.Φ. …… και ΚΑΕ ……. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

11.1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, ορίζεται σε εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

(επί ποινή αποκλεισμού). Η σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέσα σε 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του Δήμου προς τον 

ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη 

απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, καθώς ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που ορίζεται στη σύμβαση. Στον χρόνο αυτό συνυπολογίζονται οι εργασίες 

πλήρους σύνδεσης της μονάδας με κάθε δίκτυο (πόσιμου νερού, ηλεκτρικής 

ενέργειας κ.α.), ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους, οι λειτουργικές δοκιμές 

και τα αποτελέσματα των αναλύσεων του παραγόμενου πόσιμου νερού. 

11.2. Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να 

παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε 

περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 

ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει 

μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 

1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. 

11.3.  Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το σύστημα δεν 

παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι έκδοση της απόφασης 

σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή 

υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που 

λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 

παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 

παραδώσει το υλικό. 

11.4. Ο  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί 

την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

ημέρες νωρίτερα. 

11.5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τους, ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
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θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης στο οποίο να αναφέρονται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

11.6. Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να 

μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε 

περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περιπτώσεις 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

12.1. Η παραλαβή του συστήματος, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που 

ορίζεται στη σύμβαση και παρουσία του αναδόχου εάν αυτός επιθυμεί. Η επιτροπή 

συγκροτείται για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ορίζεται σ' αυτήν ο Πρόεδρος της. 

Αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου και εφόσον απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 

περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της, ο Δήμος μπορεί 

να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό, υπαλλήλου ή 

υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλων άλλου 

Ο.Τ.Α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης μετά από αίτηση του Δήμου, με υπαλλήλους των υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα που υπηρετούν στο νομό. 

12.2. Ο προμηθευτής θα λάβει υποχρεωτικά και παρουσία της επιτροπής, δείγματα 

του παραγόμενου νερού και θα προβεί με δικές του ευθύνες και δαπάνες σε 

χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, κατά τις οποίες το παραγόμενο νερό θα 

πληροί απόλυτα τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. 

Κατόπιν και εφόσον υποβάλει τα στοιχεία των αναλύσεων στο Δήμο και βεβαιώσει 

υπεύθυνα για την ποιότητα και καταλληλότητα του παραγόμενου νερού, η 

Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία παραλαβής των υπό 

προμήθεια υλικών. Ο προμηθευτής θα θέσει σε πλήρη λειτουργία όλες τις 

εγκαταστάσεις, πραγματοποιώντας πολλαπλές δοκιμές κατά τις οποίες θα 

ελεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήματα της κάθε μονάδας και ιδιαίτερα οι 

διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το σκοπό αυτό, η κάθε μονάδα θα τίθεται 

σκόπιμα εκτός παραμέτρων λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί η ευαισθησία και 

αξιοπιστία των αυτοματισμών. Παράλληλα θα ελεγχθούν όλες οι συνδέσεις με τα 

δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θαλασσινού και παραγόμενου νερού και 

απόρριψης άλμης. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού εξετάσει το προσφερόμενο 

σύστημα και διαπιστώσει ότι πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης, συντάσσει το 

Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής (Οριστικής) Παραλαβής (μετά από 

τα αποτελέσματα των απαιτούμενων χημικών και μικροβιολογικών 

εξετάσεων) το οποίο εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Εάν 

κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά Πρωτόκολλο 
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Προσωρινής Παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι αυτοί και 

τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, το οποίο μπορεί να ζητήσει 

εξέταση του προϊόντος και από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος 

μπορεί επίσης να απαιτήσει από τον προμηθευτή να προβεί με δικές του δαπάνες 

και ενέργειες, στην όποια εφαρμογή βελτίωσης κρίνεται απαραίτητη για την 

πλήρως λειτουργική αποκατάσταση του συστήματος, ανεξάρτητα από το κόστος 

που αυτό θα απαιτήσει. Σε περίπτωση που μετά και από την όποια παρέμβαση του 

προμηθευτή, το σύστημα συνεχίζει να παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα και να 

λειτουργεί εκτός προδιαγραφών, ο Δήμος μπορεί ακόμη και να απορρίψει το 

προσφερόμενο σύστημα ως απαράδεκτο. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς 

τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια 

προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η 

εγγύηση του αναδόχου. 

12.3. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο και δεν έχει ληφθεί 

η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Για οποιοδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύουν τα άρθρα 

168- 173 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

13.1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 5 ημέρες. 

13.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και 

άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και έλεγχους που 

διενεργούνται από άλλα όργανα όπως εργαστήρια δοκιμαστήρια που ανήκουν στο 

φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από 

μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα 

που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν 

το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου στην 

επιτροπή.  Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός τότε χρόνος παραλαβής, αρχίζει από την 

ημερομηνία που η επιτροπή είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

13.3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και 

μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή 

και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε 
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επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισής τους. Σύμφωνα με 

την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

προμηθευτή.  

13.4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση 

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δήμου Τροιζηνίας -

Μεθάνων, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο και όταν: 

- το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το 

αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες 

σχετικές κυρώσεις, 

- το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως 

παραληπτέο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην 

αντικατάσταση τους, εφόσον είναι δυνατό ή στην καταβολή ποσού που 

αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί τιμή με 

έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις, εκδίδεται απόφαση του Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

13.5. Η παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις 

αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για 

τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 200, 

παράγρ. 2 (β) του Ν. 4412/2016.  

Η πληρωμή της αξίας του συστήματος στον προμηθευτή θα γίνει: 

- με καταβολή 30% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως προκαταβολή, 

- το υπόλοιπο, έως το 90% της συμβατικής αξίας, με την παράδοση των 

μονάδων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, συνδεδεμένων με κάθε δίκτυο 

και μετά την υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή και μετά τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας και των 

προδιαγραφών της, όπως αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 

- με την καταβολή του υπολοίπου 10% μετά από χρονικό διάστημα 10 ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής του παραπάνω πρωτοκόλλου παραλαβής, 

ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. Στο χρονικό αυτό 

διάστημα θα πραγματοποιηθούν πολλαπλές δοκιμές λειτουργίας κατά τις οποίε 
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θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήματα και των τεσσάρων μονάδων και 

ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν όλες 

οι συνδέσεις με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θαλασσινού και 

παραγόμενου νερού και απόρριψη της άλμης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

15.1. Ο προσφέρων που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 

για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τροιζηνίας- Μεθάνων, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού . 

15.2.  Με την ίδια διαδικασία, ο προσφέρων κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 

πραγματοποίησε την προμήθεια μέσα στον συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 103 παραγ.4 του Ν. 4412/2016.  

15.3. Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν:  

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με 

ευθύνη του Δημοσίου.  

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας 

μπορεί να γίνεται αυθημερόν (24 ώρες) και εντός τριών (3) ημερών η 

προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το δικαίωμα να 

επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

15.4. Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  , η οποία 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης, κατά περίπτωση.  

β. Πραγματοποίηση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντα 

είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στον 

διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια 

Διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση 

προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντα. Ο  καταλογισμός 

αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 

παροχή υπηρεσίας, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, 
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κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προσφέροντα από το σύνολο 

των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

4412/2016 (άρθρο 74). Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

επιβάλλεται μόνο με Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, & 

Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρμοδίου 

για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 

αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού, ύστερα από γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου του 

φορέα που διενεργεί το Διαγωνισμό.  

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

16.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ του 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη του 

Διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του αναδόχου.  

16.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

16.3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η Απόφαση της Διοίκησης με την οποία 

συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον.  

16.4.  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Ολοκληρωθεί η προμήθεια σύμφωνα με τις οριζόμενες από την παρούσα 

Διακήρυξη Τεχνικές Προδιαγραφές.  

β. Εκδόθηκαν τα Πρωτόκολλα - Παραλαβής με τα οποία πιστοποιείται ότι οι 

υποχρεώσεις του αναδόχου εκτελέστηκαν κανονικά.  

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012).  

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η 

οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια 

Δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 

τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών 

προμηθειών.  

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και θα δημοσιευτεί 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 

σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μια τοπική (ημερίσια ή εβδομαδιαία) 

εφημερίδα. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Δήμου.  

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gr, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 

τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. Τα έξοδα δημοσιεύσεων στην Υπηρεσία 

Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ        

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ        
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ         

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ       

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΚΟΛΛΙΑ      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗΣ       

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΛΛΙΑ - ΓΑΛΑΤΑ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

     Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τo Τμήμα Τ.Υ.Ν.Δ. της Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής και αφορά στην προμήθεια δύο μονάδων 

απονιτροποίησης, μίας μονάδας αφαλάτωσης και μίας μονάδας αποσιδήρωσης 

νερού γεωτρήσεων του Δήμου Τροιζηνίας προς συνολική ημερήσια παραγωγή κατ’ 

ελάχιστον 2.300m3 επεξεργασμένου νερού - σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές - με σκοπό την παροχή, επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για 

πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου. 

 

Η πρώτη μονάδα θα τροφοδοτείται από τη γεώτρηση Κόλλια – Τροιζήνα, η δεύτερη 

μονάδα από τη γεώτρηση Τακτικούπολης, η τρίτη από τη γεώτρηση Μεγάλο Ποτάμι 

Γαλατά και η μονάδα αποσιδήρωσης από τη γεώτρηση Κόλλια – Γαλατά. 

 

Η κάθε μονάδα επεξεργασίας νερού θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την 

καθιστά αυτόνομη ως προς τη λειτουργία της και ασφαλή για το προσωπικό και 

τους καταναλωτές. 

 

Θα τοποθετηθούν σε δημοτικούς χώρους που έχουν επιλεγεί, κατόπιν της 

επισκέψεως του κάθε συμμετέχοντα για να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών, 

και θα συνδεθούν με όλα τα απαραίτητα συστήματα και γραμμές τροφοδοσίας. 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 855.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

 

                                                                                       ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/ 2016 

                                                                                   Συντάχθηκε  

 

                                                                                                       ΑΝ. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ     

                                                                                                     ΗΛ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

                                                

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 

 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Μια μονάδα απονιτροποίησης για 

το νερό γεώτρησης ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- 

ΚΟΛΛΙΑ 

1 

175.000,00 175.000,00 

2 Μια μονάδα απονιτροποίησης για 

το νερό γεώτρησης 

ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗΣ 

1 

155.000,00 155.000,00 

3 Μια μονάδα αφαλάτωσης για το 

νερό γεώτρησης ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ 
1 

170.000,00 170.000,00 

4 Μια μονάδα αποσιδήρωσης 

(φίλτρανσης) για το νερό 

γεώτρησης ΚΟΛΛΙΑ- ΓΑΛΑΤΑ 

1 

190.000,00 190.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 690.000,00 

Φ.Π.Α. 24% € :  165.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € : 855.600,00 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/2016                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/2016 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 Α. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ                                                            Σ. ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

 Ηλ/λόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ι. ΟΜΑΔΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 50%)              

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Ποιότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με βάση  

     τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης                                            0-50 

2. Τεχνική αξία και αποδοτικότητα του εξοπλισμού με βάση 

τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.                                           0-30 

3. Λειτουργικά (κόστος παραγόμενου ποσίμου νερού) και αισθητικά 

χαρακτηριστικά του εξοπλισμού                                                           0-10 

4. Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης                                                 0-10 

                                                                          ΣΥΝΟΛΟ Β1:        100 

ΙΙ. ΟΜΑΔΑ Β 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1. Χρόνο παράδοσης                                                                               0-20 

2. Εξυπηρέτηση (service) και ανταλλακτικά                                               0-20 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας                                                                 0-20 

4. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και βοήθεια μετά  

την πώληση (μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού, 

εγκαταστάσεις κ.λ.π.)                                                                         0-20 

5. Εμπειρία του προσφέροντος σε έργα επεξεργασίας νερού  

                                                                                                               0-20                                                               

                                                                        ΣΥΝΟΛΟ Β2:        100 

ΙΙΙ. ΟΜΑΔΑ Γ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%) 

1. Εκπαίδευση του προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας  

      και Τεχνολογίας, επίδειξη λειτουργίας και 

      συντήρησης του εξοπλισμού                                                             0-40 

2. Αξιοπιστία και δυνατότητες του προσφέροντος 

(οικονομικά αποτελέσματα, ισολογισμοί κ.λ.π. )                                  0-60 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ Β3:       100 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων. Η 

συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις 

που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις 

της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί αποδεκτή.  

Προσφορές που παρουσιάζουν σύνολο βαθμολογίας μικρότερο από 80 ή ένα από 

τα σύνολα Β1, Β2 ή Β3 είναι μικρότερο από 80 απορρίπτεται. 

Σταθμισμένη βαθμολογία στοιχείου (κριτηρίου) κάθε ομάδας, καλείται το γινόμενο 

της βαθμολογίας του στοιχείου αυτού (πολλαπλασιασμένο με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητάς του (Σ.Β.) επί τοις εκατό. 

Συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς (Γενικός Βαθμός) είναι το άθροισμα της 

συνολικής βαθμολογίας της ομάδας Α με τη συνολική βαθμολογία της ομάδας Β 

και της ομάδας Γ. 

Γ.Β.i= (0,5*Β1+0,3*Β2+0,2*Β3) 

όπου i=1,2,3 και 4, για το κάθε σύστημα. 

Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο της 

ανηγμένης τιμής προσφοράς (Οικονομική Προσφορά), προς τη Συνολική της 

Βαθμολογία. 

Η Συνολική Βαθμολογία είναι Σ.Γ.Β. = [(ΓΒ1+ΓΒ2+ΓΒ3+ΓΒ4)/4]  

Συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά που θα παρουσιάσει τη μικρότερη 

ανηγμένη τιμή προσφοράς, λόγος τιμή οικονομικής προσφοράς προς το Γενικό 

Βαθμό Σ.Γ.Β, δηλαδή τον μικρότερο λόγο Ανηγμένη τιμή= Τιμή Οικονομικής 

Προσφοράς / Σ.Γ.Β. 

Σημειώνεται ρητά ότι ο προσφέρων θα παρουσιάσει οικονομική προσφορά 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ όπως αναλύονται στο 

Παράρτημα Γ’ «Προϋπολογισμός Μελέτης» και στο υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Δ’), και σε καμιά περίπτωση για 

κάποιο περιγραφόμενο είδος ξεχωριστά κι αποκλειστικά μόνον για αυτό. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/2016                                       ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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 Α. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ                                                            Σ. ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

 Ηλ/λόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

1. Γενικά 

Το κάθε προσφερόμενο σύστημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο, 

κατασκευασμένο εντός του τρέχοντος έτους με σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης όλα 

τα επιμέρους εξαρτήματα και όργανα θα φέρουν σήμανση CE όπου απαιτείται και ο 

προμηθευτής και κατασκευαστής του προσφερόμενου συστήματος θα διαθέτει 

πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Οι προμηθευτές θα 

παρουσιάσουν πλήρως το κάθε προσφερόμενο σύστημα αναλύοντας την κάθε 

επιλογή τους παραθέτοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα (υπολογισμούς, τεχνικές 

προδιαγραφές, απαιτούμενη ισχύ λειτουργίας, υλικά κατασκευής κάθε επιμέρους 

εξαρτήματος, παραμέτρους λειτουργίας καθώς και πρωτότυπο ενημερωτικό έντυπο 

με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε βασικό υλικό του συγκροτήματος). 

 

Για οποιαδήποτε απόκλιση από τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής έκθεσης, 

λόγω διαφορετικής σχεδιαστικής και λειτουργικής φιλοσοφίας, θα υπάρχει 

τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την προτεινόμενη λύση και πλήρης τεκμηρίωση των 

πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την 

αρμόδια επιτροπή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα σημεία των προδιαγραφών όπου 

αναφέρεται ο όρος «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ». 

 

Το κάθε σύστημα θα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε να 

πραγματοποιείται αυτόνομα και με πλήρη ασφάλεια όλη η διαδικασία και να 

ελέγχονται πλήρως όλα τα υποσυστήματα, όπως αντλίες τροφοδοσίας 

ακατέργαστου νερού, φίλτρα, αντλίες υψηλής πίεσης, μεμβράνες αντίστροφης 

όσμωσης, δοσομετρικές αντλίες, διάταξη χημικών καθαρισμών κ.λπ.  

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός του κόστους του παραγόμενου πόσιμου 

νερού (€/ m3), μέγεθος το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον προμηθευτή, 

λαμβάνοντας υπόψη του, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιών 

(τροφοδοσίας, υψηλής πίεσης για τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης και 
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προώθησης παραγόμενου νερού), το κόστος των χημικών για την προεπεξεργασία 

και την τελική επεξεργασία του νερού, το κόστος των αναλώσιμων υλικών, το 

κόστος αντικατάστασης μεμβρανών (για τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης) με 

προσδόκιμο ζωής 5 έτη και το κόστος συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά). Ο 

υπολογισμός του ενεργειακού κόστους του παραγόμενου νερού, θα γίνει με την 

τιμή της κιλοβατώρας (kWh) ενδεικτικά στα 0,12 €. Το κόστος εργατοώρας θα 

θεωρηθεί στα 12 €. 

Κάθε προμηθευτής θα δεσμευθεί για το συνολικό κόστος που αναλυτικώς θα 

παρουσιάσει για κάθε αναλώσιμο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

αντικατάστασης μεμβρανών ανά πενταετία (στα συστήματα αντίστροφης 

ώσμωσης). 

 

Το κάθε σύστημα επεξεργασίας νερού, με ευθύνη και επιβάρυνση του προμηθευτή 

θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε λειτουργία σε χώρο που θα υποδειχθεί από 

τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος θα διαθέσει την κατάλληλη ποσότητα ακατέργαστου 

νερού, την ηλεκτρική παροχή και την γραμμή αποχέτευσης του απορριπτόμενου 

νερού. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει τη βάση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα για την τοποθέτηση του / των container για την κάθε μονάδα 

αντίστροφης ώσμωσης.  

 

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό υποχρεούται με δική του μέριμνα, επί 

ποινή αποκλεισμού, να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών εγκατάστασης 

του κάθε συστήματος. Οι προσφέροντες, θα λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τις αναλύσεις του νερού, τις τοπικές συνθήκες, τον τρόπο 

λειτουργίας των γεωτρήσεων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο δεδομένο που 

αφορά στην υδροδότηση της κάθε περιοχής, ώστε να διαμορφώσουν την 

προσφορά τους εξασφαλίζοντας τελικά την υδροδότηση με νερό κατάλληλο για 

πόση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης. 

 

2. Σχέδια - Υπολογισμοί 

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτομερή σχέδια του κάθε 

συστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα 

τα υποσυστήματα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 

Επίσης θα υποβληθούν τα απαραίτητα διαγράμματα ροής, κατόψεις υπό κλίμακα 

καθώς και τρισδιάστατες απεικονίσεις της κάθε εγκατάστασης. Η προσφορά θα 

συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη υπολογισμών, που θα αιτιολογούν πλήρως τις 

επιμέρους επιλογές. 

 

3. Θερμοκρασία 

Ως θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας για τον σχεδιασμό της κάθε μονάδας θα 

ληφθούν οι 18°C. Το σύστημα θα έχει σταθερή παραγωγή σε όλο το 

θερμοκρασιακό εύρος 18-250C και αυτό θα αποδεικνύεται από πίνακα που θα 

κατατίθεται στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντα, κυρίως για τα συστήματα 

αντίστροφης ώσμωσης. 

 

 4. Ποιότητα πόσιμου νερού 
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Το τελικά παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα 

με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 

Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 

1998, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) και 

την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007), όπως αυτές ισχύουν.  

 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΚΟΛΛΙΑ 

 

Ποσότητα παραγόμενου πόσιμου νερού 

Το σύστημα θα παράγει ημερησίως κατ’ ελάχιστον 500m3 πόσιμο νερό (μετά το 

στάδιο της μετακατεργασίας) στα δεδομένα και συνθήκες σχεδιασμού και 

λαμβάνοντας υπόψη τον όποιο απαραίτητο χρόνο παύσεως της λειτουργίας του για 

την έκπλυση των φίλτρων.  

Παράμετροι σχεδιασμού του συγκροτήματος 

Για το σχεδιασμό του συστήματος θα ληφθεί υπόψη ποιότητα του νερού όπως 

φαίνεται στην χημική ανάλυση  που ακολουθεί: 

Παράμετρος Μονάδες Μέτρησης Αποτέλεσμα 

pH  7,2 

Ασβέστιο mg/l 164 

Μαγνήσιο  mg/l 20,6 

Νάτριο  mg/l 24 

Κάλιο  mg/l 2,9 

Αμμωνιακά  mg/l 0,00 

Βάριο  mg/l 0,082 

Στρόντιο  mg/l 0,865 

Όξινα ανθρακικά mg/l 423 

Θειικά  mg/l 55 

Χλωροιόντα  mg/l 51,1 

Φθοριούχα  mg/l 0,28 

Νιτρικά  mg/l 88,6 

Πυριτικά  mg/l 16,4 

Βόριο  mg/l 0,06 



57 

 

Σίδηρος  mg/l 0,020 

Μαγγάνιο  mg/l 0,55 * 10-3 

Ο σχεδιασμός και όλοι οι υπολογισμοί θα γίνουν για το τρίτο έτος λειτουργίας 

(ff 0,85) και για θερμοκρασία 180C. Η παροχή της γεώτρησης είναι 30m3/h. 

Λειτουργία του συστήματος 

Αναλυτικότερα, το σύστημα θα περιλαμβάνει απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) 

τα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας: 

Στάδιο προκατεργασίας: 

 Δεξαμενισμός 

 Διάταξη χλωρίωσης 

 Προώθηση με αντλίες του προς επεξεργασία νερού 

 Φίλτρανση με αυτόματο φίλτρο θολότητας 

 Αποχλωρίωση με δοσιμέτρηση μεταθειώδους νατρίου 

 Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού 

 Τελική φίλτρανση ασφαλείας  

 

Στάδιο κύριας επεξεργασίας του νερού: 

 Κύρια επεξεργασία / αφαλάτωση του υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο 

της αντίστροφης ώσμωσης. 

 Μονάδα χημικού καθαρισμού και έκπλυσης των μεμβρανών. 

 

Στάδιο μετακατεργασίας: 

 Τελική επεξεργασία, με σκοπό την παραγωγή νερού ποιότητας ποσίμου. 

 Σύστημα μεταχλωρίωσης. 

 Προσωρινή αποθήκευση πόσιμου και αντλητικό συγκρότημα προώθησης 

σε υφιστάμενη δεξαμενή 

 

Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατομές κ.λ.π.) 

των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων του συστήματος (φίλτρα, αντλία 

υψηλής πίεσης, ωσμωτικές μεμβράνες, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, δοσιμετρικές 

αντλίες, χημικά υλικά κ.λπ.) θα ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις προδιαγραφές 

που ακολουθούν, είναι αποκλειστικά επιλογές του προμηθευτή και θα 

αξιολογηθούν από το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα υλικά κατασκευής τους - 

που περιγράφονται και στις παρακάτω επιμέρους παραγράφους - θα είναι 

οπωσδήποτε υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τα χημικά υλικά (όπως 

ανοξείδωτος χάλυβας, πολυεστερικά ή γενικά συνθετικά υλικά). 

Αναλυτική Περιγραφή 

1. Δεξαμενισμός 
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Αρχικά το νερό θα δεξαμενίζεται σε δεξαμενή κατάλληλου όγκου με χρόνο 

παραμονής τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να επιτυγχάνεται καθίζηση των 

αιωρουμένων στερεών, καθώς και για την επιτυχή χλωρίωση του.  

Στη δεξαμενή θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί που θα διακόπτουν την 

τροφοδοσία νερού προς το σύστημα, σε περίπτωση ανεπάρκειας του νερού στη 

δεξαμενή. Έτσι θα προστατεύονται οι αντλίες τροφοδοσίας του συστήματος από 

ξηρά λειτουργία. 

2. Διάταξη χλωρίωσης 

Το νερό κατά την είσοδό του στη δεξαμενή ακατέργαστου νερού, 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 δεξαμενή του ακατέργαστου. Όταν η αντλία 

λήψης υφάλμυρου νερού τίθεται σε λειτουργία, θα γίνεται ταυτόχρονα 

δοσιμέτρηση και τροφοδοσία της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίου.  Θα υπάρχουν 

δύο (2) δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική, πλήρως εγκατεστημένη). 

Το σύστημα χλωρίωσης θα αποτελείται από: 

Δύο (2) Δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική): Η δοσιμετρική αντλία θα είναι 

διαφραγματικού τύπου με ενσωματωμένο κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το 

διάλυμα θα είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στις συνθήκες λειτουργίας. Η 

δυναμικότητα της δοσιμετρικής αντλίας θα αποδεικνύεται ότι είναι τέτοια ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες της διεργασίας. Η παροχή της θα είναι ρυθμιζόμενη με 

έναν διακόπτη, από 0% έως 100% της μέγιστης παροχής. Θα διαθέτει δυνατότητα 

υψηλής ακρίβειας ρύθμισης ακόμα και για χαμηλές παροχές δοσιμέτρησης. Η 

δοσιμετρική αντλία δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας. Ο 

κινητήρας της θα διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ65. Η δοσιμετρική αντλία θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και 

από τις απαιτούμενες βαλβίδες (κατάθλιψης, αντεπιστροφής, εξαέρωση, κλπ). 

Κάδο διαλύματος από όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίος θα είναι 

κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές πλαστικό υλικό και θα φέρει 

δείκτη στάθμης.  Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 180 λίτρα. 

3. Αντλία τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού 

Η τροφοδοσία του ακατέργαστου νερού προς τη μονάδα επεξεργασίας θα 

πραγματοποιείται με κατάλληλης ικανότητας και παροχής, αντλία (συν μία 

εφεδρική) η οποία θα καταθλίβει το προς επεξεργασία νερό σε αγωγό κατάλληλης 

διαμέτρου από πολυαιθυλένιο ή PVC. 

Η λειτουργία της αντλίας τροφοδοσίας θα ελέγχεται από ηλεκτρικό φλοτέρ στη 

δεξαμενή.  Ειδικότερα η αντλία θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος     : Οριζόντια ή κάθετη φυγοκεντρική 

Υλικό  : 316 L SS  
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Κινητήρας    : Τριφασικός (400V, 50Hz) 

Στην κατάθλιψη της αντλίας, η σωλήνωση θα είναι εφοδιασμένη με βάνα 

απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Σημειώνεται, ότι η ίδια αντλία θα χρησιμοποιείται και για την έκπλυση του 

αυτόματου φίλτρου θολότητας. 

 

4. Φίλτρανση με αυτόματο φίλτρο θολότητας 

Από την αντλία τροφοδοσίας, το νερό θα καταθλίβεται σε κατάλληλης ικανότητας 

και παροχής φίλτρο, όπου θα κατακρατούνται η θολότητα, τα διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, ο σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και θα 

περιορίζεται η ρυπαρότητα του ακατέργαστου νερού (SDI) εντός των αποδεκτών 

για τις μεμβράνες ορίων. 

Λειτουργία φίλτρου: Το προς επεξεργασία νερό θα εισέρχεται στο φίλτρο από το 

πάνω μέρος του και θα εξέρχεται από το κάτω μέρος του αφού διατρέξει τα υλικά 

πλήρωσης με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει τα 15 m/h, επί ποινή αποκλεισμού, 

για την επίτευξη άριστης ποιότητας φίλτρανσης. 

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.   

Θα πρέπει να προβλεφθεί αρκετό ελεύθερο ύψος στο δοχείο του φίλτρου ώστε να 

πραγματοποιείται η βέλτιστη ανάδευση των πληρωτικών υλικών κατά το 

αντίστροφο πλύσιμο.  

Το φίλτρο θα φέρει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων εφοδιασμένο με αυτόματες 

ηλεκτρικές βαλβίδες τύπου διαφράγματος ή πεταλούδας, που θα ελέγχουν την ροή 

του νερού στις διάφορες φάσεις λειτουργίας (κανονική λειτουργία, αντίστροφη 

πλύση, κλπ).  

Η έκπλυση του φίλτρου (αντίστροφη πλύση και πλύση κατά ομορροή) θα γίνεται 

εντελώς αυτόματα. Θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί και εντολή για πλύση και 

εκτός προγράμματος χειροκίνητα. Επίσης, αν η παραγωγική διαδικασία το απαιτεί 

θα υπάρχει δυνατότητα να μη δοθεί καθόλου πρόγραμμα αυτόματης έκπλυσης 

αλλά η έναρξη της διαδικασίας έκπλυσης να γίνεται κατά βούληση. 

Οι έξοδοι των αποχετεύσεων του φίλτρου (αντίστροφης πλύσης και πλύσης κατά 

ομορροής) θα είναι εφοδιασμένες με ρυθμιστές ροής για την τήρηση των σωστών 

παροχών. 

Για τον έλεγχο της πτώσης πίεσης διαμέσου του φίλτρου, θα τοποθετηθεί 

μανόμετρο στην σωλήνωση εισόδου και στην σωλήνωση εξόδου των φίλτρων. 

Υλικά κατασκευής: Το δοχείο του φίλτρου θα είναι οπωσδήποτε από βαρέως 

βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και αντοχή 

στην πίεση λειτουργίας. Επί ποινή αποκλεισμού, θα αναφέρονται η διάμετρος και 

το κυλινδρικό ύψος του δοχείου των φίλτρων. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από 

PVC ή άλλο υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. 
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Υλικά πλήρωσης: Για τη φίλτρανση, θα χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικής 

κοκκομετρίας υλικά, τα οποία θα διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το 

νερό θα εισέρχεται από το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα 

στρώματα, θα εξέρχεται από το κάτω μέρος. Οι προσφέροντες θα παρουσιάσουν 

αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης του φίλτρου, τις απαιτούμενες ποσότητες που 

περιέχονται σ' αυτά, το συνολικό ύψος που καταλαμβάνουν καθώς και το κενό 

ύψος που μένει πάνω από την επιφάνεια των υλικών φίλτρανσης. 

Τα υλικά αυτά, θα έχουν πολύ καλές ιδιότητες κατακράτησης των ουσιών που 

προορίζονται να συλλέγουν, δεν θα προσδίδουν στο νερό οσμή, χρώμα ή βλαβερές 

ουσίες και θα διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά καταλληλότητας 

για χρήση σε πόσιμο νερό από επίσημο φορέα της Ε.Ε. 

5. Διάταξη αποχλωρίωσης 

Σκοπός είναι η απομάκρυνση από το νερό του υπολειμματικού χλωρίου, το οποίο 

καταστρέφει τις μεμβράνες της αντίστροφης ώσμωσης. Για το λόγο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί σύστημα δοσιμέτρησης μεταθειώδους νατρίου πανομοιότυπο με 

αυτό της χλωρίωσης που προηγήθηκε. Για τον έλεγχο της σωστής αποχλωρίωσης 

θα προσφέρεται όργανο μέτρησης Rx. 

6. Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού 

Το σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού κρίνεται απαραίτητο κατά το 

σχεδιασμό της μονάδας για την προστασία μεμβρανών από επικαθήσεις. Θα 

αποτελείται από δύο δοσιμετρικές αντλίες πανομοιότυπες με αυτές της χλωρίωσης 

(η μία εφεδρική, πλήρως εγκατεστημένη), κάδο διαλύματος χωρητικότητας 180 

λίτρων και διάταξη απόλυτης εξασφάλισης της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης ότι 

θα λειτουργεί μόνον εφόσον δοσιμετρείται συνεχώς και σε σωστή ποσότητα το 

διάλυμα αντικαθαλατωτικού στο νερό τροφοδοσίας.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα εξασφαλίζουν επί ποινή αποκλεισμού, διότι είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία, ότι για κανένα λόγο δεν θα 

τροφοδοτηθεί η αντίστροφη ώσμωση με νερό, στο οποίο θα έχει γίνει λανθασμένη 

δοσιμέτρηση χημικού προεπεξεργασίας. Είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου 

ο τρόπος επίτευξης της παραπάνω απαίτησης. Όλα τα παραπάνω πρέπει να 

αιτιολογούνται και να επεξηγούνται πλήρως από τους διαγωνιζόμενους. 

Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο του 

νερού στο φίλτρο φυσιγγίων της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. 

Τα χημικά που θα προταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στη φάση αυτή, θα πρέπει 

να είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό (NSF, KIWA, 

ENAC, U.K. Dept of Environment κ.λ.π.). Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

προσκομισθούν από τους διαγωνιζόμενους. Στην προσφορά τους, οι 

διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν αναλυτικά το είδος του χημικού πρόσθετου 

(αντικαθαλατωτικό), που προτείνουν να χρησιμοποιηθεί και την προβλεπόμενη 

κατανάλωσή τους σε g χημικού προσθέτου ανά m3 παραγόμενου πόσιμου νερού. 

7. Φίλτρανση ασφαλείας 
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Η τελική φίλτρανση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο φίλτρο ασφαλείας φυσιγγίων. 

Το φίλτρο θα έχει ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων, μεγέθους 

μεγαλύτερου των 5 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια 

φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έκχυση των χημικών διαλυμάτων.  

8. Σύστημα μέτρησης SDI 

Με το σύστημα αυτό, θα ελέγχεται το SDI (δείκτης ρύπανσης του νερού). Για την 

καλύτερη δυνατή μέτρηση, θα υπάρχουν αναμονές δειγματοληψίας στην 

σωλήνωση εισόδου και στην σωλήνωση εξόδου του φίλτρου θολότητας και στην 

σωλήνωση εξόδου του φίλτρου ασφαλείας. 

9. Κύρια επεξεργασία / Αφαλάτωση του νερού με τη μέθοδο της 

αντίστροφης ώσμωσης  

Η αφαλάτωση του νερού θα πραγματοποιείται στο κυρίως σύστημα αντίστροφης 

ώσμωσης, με ανάκτηση τουλάχιστον 70% και θα αποτελείται από: 

- Αντλία υψηλής πίεσης: Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης η οποία είναι 

απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης ώσμωσης, θα 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα, το οποίο θα καταθλίβει το 

προς επεξεργασία νερό στις μεμβράνες όπου θα πραγματοποιηθεί η αφαλάτωση.   

 

    Ειδικότερα το αντλητικό συγκρότημα θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος  : Κάθετη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία 

Υλικό          : 316L SS για αντοχή στη διάβρωση του υφάλμυρου νερού. 

Κινητήρας       : Τριφασικός (400V, 50Hz).  

Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο (παροχή – βαθμό 

απόδοσης) της λειτουργίας της προσφερόμενης αντλίας, λαμβάνοντας βέβαια 

υπόψη τον συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί. 

- Το νερό, μετά την αντλία υψηλής πίεσης, θα εισέρχεται στις ωσμωτικές 

μεμβράνες όπου θα διαχωρίζεται α) στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) που 

εξέρχεται για επιπλέον επεξεργασία και β) στην άλμη (συμπύκνωμα), που 

αποβάλλεται.  Το κυρίως τμήμα της επεξεργασίας θα περιλαμβάνει: 

 

Συστοιχία ωσμωτικών μεμβρανών 

Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν, εξαρτάται από τον τύπο 

τους και τον όλο σχεδιασμό της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται 

πλήρως κατά το σχεδιασμό τα άνω όρια λειτουργίας και οι ανώτατοι περιορισμοί 

του κατασκευαστή των μεμβρανών. Οι μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν θα 

είναι υψηλής απόρριψης σε άλατα (τουλάχιστον 99%).  

Οι μεμβράνες θα βρίσκονται τοποθετημένες μέσα σε μεμβρανοθήκες από βαρέως 

τύπου συνθετικό υλικό, με πλευρικές συνδέσεις και σημεία δειγματοληψίας για το 

παραγόμενο νερό κάθε μεμβρανοθήκης. 
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Κάθε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στη λειτουργία των μεμβρανών και την 

λειτουργικότητα των μεμβρανοθηκών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την επιτροπή 

αξιολόγησης. 

Σημαντικότατο στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή είναι και ο χρόνος 

ζωής των μεμβρανών, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται, καθώς επίσης και τα 

χρονικά διαστήματα για τον χημικό καθαρισμό. 

 

 

Βάσεις στήριξης 

Οι βάσεις στήριξης όλων των εξαρτημάτων της μονάδας, θα είναι 

κατασκευασμένες με δοκούς από ικανής διατομής χάλυβα κατάλληλα 

επενδεδυμένο ώστε να προστατεύεται από διαβρώσεις.  

10. Μονάδα χημικού καθαρισμού – έκπλυσης των μεμβρανών  

Είναι απαραίτητο στο σύστημα των μεμβρανών, να γίνεται όποτε απαιτείται 

καθαρισμός με χημικά μέσα, για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και επικαθήσεων, 

που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη και καταστροφή των μεμβρανών. 

Το σύστημα χημικού καθαρισμού θα αποτελείται από: 

 Δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής στη 

διάβρωση, η χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό 

όλων των μεμβρανών του συστήματος. 

 Κατάλληλη φυγοκεντρική αντλία ανακυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

άριστης ποιότητας (AISI 316L).  Η παροχή της προσφερόμενης αντλίας θα 

επαρκεί για τον ταυτόχρονο χημικό καθαρισμό όλων των μεμβρανών της 

μονάδας. 

Η επάρκεια του δοχείου και της αντλίας θα αιτιολογείται αναλυτικά, με βάση τις 

οδηγίες για τον καθαρισμό του κατασκευαστή των μεμβρανών. 

Το εξερχόμενο από τις μεμβράνες χημικό διάλυμα, καθώς και τυχόν μικρές 

ποσότητες προϊόντος θα επιστρέφουν στο δοχείο αποθήκευσης για 

επανακυκλοφορία. 

Το ίδιο σύστημα (μονάδα χημικών καθαρισμών) θα χρησιμοποιείται και για την 

απόπλυση των μεμβρανών, της γραμμής υψηλής πίεσης και απόρριψης άλμης, με 

παραγόμενο αφαλατωμένο νερό. 

Η πλύση αυτή θα γίνεται αυτόματα κάθε φορά που σταματά η λειτουργία της 

αντίστροφης ώσμωσης ή και περιοδικά - προγραμματισμένα κατά την κρίση του 

προσφέροντος. 

11. Σύστημα μετακατεργασίας  

Το παραγόμενο νερό μετά την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης θα πρέπει να είναι 

σύμφωνο με τα οριζόμενα από την Νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του νερού 
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ανθρώπινης κατανάλωσης. Σύμφωνα με την οδηγία το νερό δεν θα πρέπει να είναι 

διαβρωτικό, διαφορετικά δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.  

Για το λόγο αυτό προβλέπεται διάταξη πρόσδοσης στο παραγόμενο νερό όλων 

εκείνων των στοιχείων (σκληρότητα, αλκαλικότητα κλπ.) που θα το καθιστούν 

κατάλληλο για πόση. Για αυτό το λόγο, το παραγόμενο αφαλατωμένο νερό θα 

αναμιγνύεται με κατάλληλη ποσότητα ακατέργαστου φιλτραρισμένου νερού. Το 

τελικά παραγόμενο νερό θα δεξαμενίζεται προσωρινά αφού πρώτα γίνει ρύθμιση 

του pH και τελική του χλωρίωση.  

Όλες οι δοσιμετρικές αντλίες της μετακατεργασίας θα είναι πανομοιότυπες ως προς 

τα χαρακτηριστικά με αυτές της προκατεργασίας. Οι κάδοι θα είναι χωρητικότητας 

180 λίτρων ο καθένας (καυστικής σόδας και μεταχλωρίωσης). Ο δε κάδος της 

μεταχλωρίωσης μπορεί να είναι κοινός με αυτόν της προχλωρίωσης. 

12. Προσωρινή αποθήκευση πόσιμου νερού 

Το παραγόμενο πόσιμο νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή προσωρινής 

αποθήκευσης, χωρητικότητας τουλάχιστον μίας ώρας και θα προωθείται στην 

υφιστάμενη δεξαμενή μέσω κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος. Το αντλητικό 

συγκρότημα θα είναι πολυβάθμιο φυγοκεντρικό κατάλληλης παροχής και 

μανομετρικού 14bar τουλάχιστον. Θα προσφέρονται δύο αντλίες, η μία εφεδρική, 

πλήρως εγκατεστημένη, και θα φέρουν ρυθμιστές στροφών. Στη δεξαμενή 

προσωρινής αποθήκευσης θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί που θα 

διακόπτουν την τροφοδοσία νερού προς το σύστημα, σε περίπτωση επάρκειας του 

νερού στη δεξαμενή. 

13. Σωληνώσεις – Εξαρτήματα- Δεξαμενές 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης θα 

είναι από PVC ή πολυαιθυλένιο HDPE μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις 

πόσιμου νερού, υψηλής αντοχής στη διάβρωση. 

14. Όργανα ελέγχου 

Για το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Μανόμετρα στην κατάθλιψη της αντλίας τροφοδοσίας 

- Μανόμετρα στην είσοδο και έξοδο των φίλτρων προκατεργασίας 

(θολότητας και τελικής φίλτρανσης) 

- Μανόμετρα πριν το αντλητικό συγκρότημα υψηλής πίεσης, πριν την 

είσοδο στις μεμβράνες, στην έξοδο της άλμης από τις μεμβράνες και στην 

γραμμή του παραγόμενου νερού. 

- Ροόμετρο μέτρησης της ροής του αφαλατωμένου νερού. 

- Ροόμετρο μέτρησης της ροής του απορριπτόμενου νερού (αλμόλοιπο) 

με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας χαμηλής ρύθμισης. 

- Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης. 

- Μετρητής Rx στη γραμμή προκατεργασίας. 

- Μετρητής pH στη γραμμή παραγόμενου πόσιμου νερού. 

- Μετρητής αγωγιμότητας παραγόμενου αφαλατωμένου νερού 
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- Οποιοδήποτε ακόμη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο 

για τον πλήρη έλεγχο και την προστασία της μονάδας και του προσωπικού. 

Τα όργανα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας, αν υπάρξει κάποιο 

πρόβλημα, ή υπέρβαση καθορισμένων ορίων. 

15. Διατάξεις ασφαλείας 

Για την απόλυτη προστασία του συγκροτήματος για εκτός παραμέτρων λειτουργία 

του, θα υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα 

ελέγχου για να σημάνουν συναγερμό ή να διακόπτουν τη λειτουργία του αν αυτό 

χρειαστεί. 

Οι διατάξεις αυτές θα είναι τουλάχιστον: 

 Θερμικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, 

 Διακόπτης χαμηλής στάθμης στο δοχείο του αντικαθαλατωτικού, 

 Διακόπτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, 

 Συναγερμός υψηλής αγωγιμότητας παραγόμενου νερού στην έξοδο των 

μεμβρανών, 

 Οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και 

ασφαλή λειτουργία της μονάδας και την προστασία του προσωπικού. 

 

16. Αυτοματισμός λειτουργίας 

Η μονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα λειτουργίας που θα είναι κατασκευασμένος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό 

ποιότητας (CE). 

Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, 

ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της μονάδας. Θα είναι ηλεκτρονικός, με 

ενσωματωμένο PLC και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή 

προεπεξεργασία νερού αφαλάτωσης, κυρίως διεργασία αφαλάτωσης και τελική 

επεξεργασία παραγόμενου πόσιμου νερού. 

Στον πίνακα θα αναγράφονται και όλες οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας όπως 

για παράδειγμα η ποιότητα του παραγόμενου, από τη μονάδα αντίστροφης 

ώσμωσης, νερού. Ο πίνακας θα έχει ενσωματωμένο μιμικό διάγραμμα και θα είναι 

κατασκευασμένος ειδικά για τον έλεγχο λειτουργίας εγκαταστάσεων αντίστροφης 

ώσμωσης. Επίσης ο πίνακας θα διαθέτει: 

 Οθόνη επικοινωνίας με τον χρήση με μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Σε περίπτωση σφάλματος αυτό θα αναγράφεται στην οθόνη, ώστε να είναι 

δυνατός ο εύκολος εντοπισμός της θέσης σφάλματος. 

 Θα αποθηκεύει στη μνήμη τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία σφάλματα που 

έχουν καταγραφεί, ώστε να μπορεί ο χρήστης να τα δει στην οθόνη. 

Οι λειτουργίες και οι συναγερμοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή 

αποκλεισμού στον πίνακα με ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. 

Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της 

μονάδας, αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα. 
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Ο πίνακας ελέγχου θα είναι για λόγους ασφαλείας και επί ποινή αποκλεισμού, 

ανεξάρτητος του ηλεκτρικού πίνακα και θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση 12 ή 24V. 

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τις διατάξεις αυτοματισμού και 

επιτήρησης. 

Ο πίνακας θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με κατάλληλη μονάδα που θα στέλνει 

πληροφορίες σε κινητό τηλέφωνο για να γίνεται έλεγχος από κινητό. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα αποστολής SMS στη μονάδα αυτή με ερώτηση σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται η μονάδα, εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ή εάν είναι 

σταματημένη, εάν το φίλτρο θολότητας είναι σε διαδικασία πλύσης κ.λ.π. Εάν 

συμβεί κάποιος συναγερμός (alarm) η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει 

μήνυμα σε συγκεκριμένα κινητά. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα στέλνοντας ένα 

μήνυμα να γίνεται παύση ή εκκίνηση του συστήματος από το κινητό. 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου, η 

προμηθεύτρια εταιρεία δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο 

καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας. Μαζί με την εγκατάσταση, θα 

παραδοθεί ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης σε Η/Υ (ο Η/Υ δεν περιλαμβάνεται 

στην προμήθεια), σε κατάλληλο λογισμικό. Με το πρόγραμμα αυτό, θα  είναι 

δυνατή όχι μόνο η ηλεκτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραμέτρων 

λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης αλλά και η 

εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραμέτρων λειτουργίας καθώς και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων όπως το εάν είναι φυσιολογική η πτώση της παραγωγής 

ή η αύξηση της πίεσης λειτουργίας ή η αύξηση της αγωγιμότητας του 

παραγόμενου νερού. Δείγμα των εκτυπώσεων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται στην προσφορά του κάθε διαγωνιζομένου. 

17. Πίνακας ισχύος 

Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα ισχύος των αντλιών τροφοδοσίας, της αντλίας 

υψηλής πίεσης, της αντλίας προώθησης παραγόμενου νερού και των δοσιμετρικών 

αντλιών. Θα παρέχει ηλεκτρική τροφοδοσία σε όλα τα ηλεκτρονικά όργανα του 

συστήματος, καθώς και ηλεκτρική τροφοδοσία στους εξαεριστήρες και στα φώτα 

του / των εμπορευματοκιβωτίου / ων (container). Τέλος, θα συνεργάζεται με τον 

ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και θα φέρει σήμανση CE. 

18. Μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια (container) 

Η μονάδα (εκτός των δεξαμενών καθίζησης - εάν τελικά προσφερθεί - και 

προσωρινής αποθήκευσης παραγόμενου πόσιμου νερού) θα βρίσκεται εργονομικά 

εγκαταστημένη εντός καινούργιου/ων μεταλλικού/ών εμπορευματοκιβωτίου/ων 

(container) του οποίου οι διαστάσεις και ο αριθμός θα αναλύονται λεπτομερώς.  

Το κάθε εμπορευματοκιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα 

του οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στην προσφορά, θα φέρει μία 

μεγάλη θύρα για εύκολη είσοδο – έξοδο και επισκεψιμότητα. Η μέθοδος βαφής του 

κάθε εμπορευματοκιβωτίου (container), θα παρουσιάζεται αναλυτικά από τον 

προμηθευτή. 

Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός του 

εμπορευματοκιβωτίου θα υπάρχει διάταξη εξαερισμού (για την απαγωγή 
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θερμότητας) και σύστημα κλιματισμού. Επίσης θα διαθέτει άριστη θερμομόνωση 

και θα φέρει λαμπτήρες φθορισμού για κατάλληλο φωτισμό. 

19. Δεξαμενή απόρριψης 

Στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα περιλαμβάνεται και δεξαμενή 

απόρριψης, χωρητικότητας 25m3, από κατάλληλο πλαστικό συνθετικό υλικό. Ο 

Δήμος με δική του μέριμνα και δαπάνες θα φροντίζει να αδειάζει τη δεξαμενή με 

βυτίο. 

 

 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Ποσότητα παραγόμενου πόσιμου νερού 

Το σύστημα θα παράγει ημερησίως κατ’ ελάχιστον 640m3 πόσιμο νερό (μετά το 

στάδιο της μετακατεργασίας) στα δεδομένα και συνθήκες σχεδιασμού και 

λαμβάνοντας υπόψη τον όποιο απαραίτητο χρόνο παύσεως της λειτουργίας του για 

την έκπλυση των φίλτρων.  

Παράμετροι σχεδιασμού του συγκροτήματος 

Για το σχεδιασμό του συστήματος θα ληφθεί υπόψη ποιότητα του νερού όπως 

φαίνεται στην χημική ανάλυση  που ακολουθεί: 

Παράμετρος Μονάδες Μέτρησης Αποτέλεσμα 

pH  8,0 

Ασβέστιο mg/l 129 

Μαγνήσιο  mg/l 19,7 

Νάτριο  mg/l 22 

Κάλιο  mg/l 1,4 

Αμμωνιακά  mg/l 0,00 

Βάριο  mg/l 0,101 

Στρόντιο  mg/l 0,710 

Όξινα ανθρακικά mg/l 392 

Θειικά  mg/l 52 

Χλωροιόντα  mg/l 36,5 

Φθοριούχα  mg/l 0,44 
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Νιτρικά  mg/l 59 

Πυριτικά  mg/l 13,2 

Βόριο  mg/l 0,03 

Σίδηρος  mg/l 0,012 

Μαγγάνιο  mg/l 0,096 *10-3 

Ο σχεδιασμός και όλοι οι υπολογισμοί θα γίνουν για το τρίτο έτος λειτουργίας 

(ff 0,85) και για θερμοκρασία 180C. Η παροχή της γεώτρησης είναι 50m3/h. 

 

Λειτουργία του συστήματος 

Αναλυτικότερα, το σύστημα θα περιλαμβάνει απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) 

τα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας: 

Στάδιο προκατεργασίας: 

 Δεξαμενισμός 

 Διάταξη χλωρίωσης 

 Προώθηση με αντλίες του προς επεξεργασία νερού 

 Φίλτρανση με αυτόματο φίλτρο θολότητας 

 Αποχλωρίωση με δοσιμέτρηση μεταθειώδους νατρίου 

 Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού 

 Τελική φίλτρανση ασφαλείας  

 

Στάδιο κύριας επεξεργασίας του νερού: 

 Κύρια επεξεργασία / αφαλάτωση του υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο 

της αντίστροφης ώσμωσης. 

 Μονάδα χημικού καθαρισμού και έκπλυσης των μεμβρανών. 

 

Στάδιο μετακατεργασίας: 

 Τελική επεξεργασία, με σκοπό την παραγωγή νερού ποιότητας ποσίμου. 

 Σύστημα μεταχλωρίωσης. 

 Προσωρινή αποθήκευση πόσιμου και σντλητικό συγκρότημα προώθησης 

σε υφιστάμενη δεξαμενή (υφίστανται) 

 

Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατομές κ.λ.π.) 

των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων του συστήματος (φίλτρα, αντλία 

υψηλής πίεσης, ωσμωτικές μεμβράνες, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, δοσιμετρικές 

αντλίες, χημικά υλικά κ.λπ.) θα ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις προδιαγραφές 

που ακολουθούν, είναι αποκλειστικά επιλογές του προμηθευτή και θα 

αξιολογηθούν από το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα υλικά κατασκευής τους - 

που περιγράφονται και στις παρακάτω επιμέρους παραγράφους - θα είναι 
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οπωσδήποτε υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τα χημικά υλικά (όπως 

ανοξείδωτος χάλυβας, πολυεστερικά ή γενικά συνθετικά υλικά). 

Αναλυτική Περιγραφή 

1. Δεξαμενισμός 

Αρχικά το νερό θα δεξαμενίζεται σε δεξαμενή κατάλληλου όγκου με χρόνο 

παραμονής τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να επιτυγχάνεται καθίζηση των 

αιωρουμένων στερεών, καθώς και για την επιτυχή χλωρίωση του.  

Στη δεξαμενή θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί που θα διακόπτουν την 

τροφοδοσία νερού προς το σύστημα, σε περίπτωση ανεπάρκειας του νερού στη 

δεξαμενή. Έτσι θα προστατεύονται οι αντλίες τροφοδοσίας του συστήματος από 

ξηρά λειτουργία. 

2. Διάταξη χλωρίωσης 

Το νερό κατά την είσοδό του στη δεξαμενή ακατέργαστου νερού, 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 δεξαμενή του ακατέργαστου. Όταν η αντλία 

λήψης υφάλμυρου νερού τίθεται σε λειτουργία, θα γίνεται ταυτόχρονα 

δοσιμέτρηση και τροφοδοσία της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίου.  Θα υπάρχουν 

δύο (2) δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική, πλήρως εγκατεστημένη). 

Το σύστημα χλωρίωσης θα αποτελείται από: 

Δύο (2) Δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική): Η δοσιμετρική αντλία θα είναι 

διαφραγματικού τύπου με ενσωματωμένο κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το 

διάλυμα θα είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στις συνθήκες λειτουργίας. Η 

δυναμικότητα της δοσιμετρικής αντλίας θα αποδεικνύεται ότι είναι τέτοια ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες της διεργασίας. Η παροχή της θα είναι ρυθμιζόμενη με 

έναν διακόπτη, από 0% έως 100% της μέγιστης παροχής. Θα διαθέτει δυνατότητα 

υψηλής ακρίβειας ρύθμισης ακόμα και για χαμηλές παροχές δοσιμέτρησης. Η 

δοσιμετρική αντλία δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας. Ο 

κινητήρας της θα διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ65. Η δοσιμετρική αντλία θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και 

από τις απαιτούμενες βαλβίδες (κατάθλιψης, αντεπιστροφής, εξαέρωση, κλπ). 

Κάδο διαλύματος από όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίος θα είναι 

κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές πλαστικό υλικό και θα φέρει 

δείκτη στάθμης.  Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 180 λίτρα. 

3. Αντλία τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού 

Η τροφοδοσία του ακατέργαστου νερού προς τη μονάδα επεξεργασίας θα 

πραγματοποιείται με κατάλληλης ικανότητας και παροχής, αντλία (συν μία 

εφεδρική) η οποία θα καταθλίβει το προς επεξεργασία νερό σε αγωγό κατάλληλης 

διαμέτρου από πολυαιθυλένιο ή PVC. 
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Η λειτουργία της αντλίας τροφοδοσίας θα ελέγχεται από ηλεκτρικό φλοτέρ στη 

δεξαμενή.  Ειδικότερα η αντλία θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος     : Οριζόντια φυγοκεντρική 

Υλικό  : 316 L SS  

Κινητήρας    : Τριφασικός (400V, 50Hz) 

Στην κατάθλιψη της αντλίας, η σωλήνωση θα είναι εφοδιασμένη με βάνα 

απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Σημειώνεται, ότι η ίδια αντλία θα χρησιμοποιείται και για την έκπλυση του 

αυτόματου φίλτρου θολότητας. 

 

4. Φίλτρανση με αυτόματο φίλτρο θολότητας 

Από την αντλία τροφοδοσίας, το νερό θα καταθλίβεται σε κατάλληλης ικανότητας 

και παροχής φίλτρο, όπου θα κατακρατούνται η θολότητα, τα διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, ο σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και θα 

περιορίζεται η ρυπαρότητα του ακατέργαστου νερού (SDI) εντός των αποδεκτών 

για τις μεμβράνες ορίων. 

Λειτουργία φίλτρου: Το προς επεξεργασία νερό θα εισέρχεται στο φίλτρο από το 

πάνω μέρος του και θα εξέρχεται από το κάτω μέρος του αφού διατρέξει τα υλικά 

πλήρωσης με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει τα 15 m/h, επί ποινή αποκλεισμού, 

για την επίτευξη άριστης ποιότητας φίλτρανσης. 

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.   

Θα πρέπει να προβλεφθεί αρκετό ελεύθερο ύψος στο δοχείο του φίλτρου ώστε να 

πραγματοποιείται η βέλτιστη ανάδευση των πληρωτικών υλικών κατά το 

αντίστροφο πλύσιμο.  

Το φίλτρο θα φέρει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων εφοδιασμένο με αυτόματες 

ηλεκτρικές βαλβίδες τύπου διαφράγματος ή πεταλούδας, που θα ελέγχουν την ροή 

του νερού στις διάφορες φάσεις λειτουργίας (κανονική λειτουργία, αντίστροφη 

πλύση, κλπ).  

Η έκπλυση του φίλτρου (αντίστροφη πλύση και πλύση κατά ομορροή) θα γίνεται 

εντελώς αυτόματα. Θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί και εντολή για πλύση και 

εκτός προγράμματος χειροκίνητα. Επίσης, αν η παραγωγική διαδικασία το απαιτεί 

θα υπάρχει δυνατότητα να μη δοθεί καθόλου πρόγραμμα αυτόματης έκπλυσης 

αλλά η έναρξη της διαδικασίας έκπλυσης να γίνεται κατά βούληση. 

Οι έξοδοι των αποχετεύσεων του φίλτρου (αντίστροφης πλύσης και πλύσης κατά 

ομορροής) θα είναι εφοδιασμένες με ρυθμιστές ροής για την τήρηση των σωστών 

παροχών. 

Για τον έλεγχο της πτώσης πίεσης διαμέσου του φίλτρου, θα τοποθετηθεί 

μανόμετρο στην σωλήνωση εισόδου και στην σωλήνωση εξόδου των φίλτρων. 
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Υλικά κατασκευής: Το δοχείο του φίλτρου θα είναι οπωσδήποτε από βαρέως 

βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και αντοχή 

στην πίεση λειτουργίας. Επί ποινή αποκλεισμού, θα αναφέρονται η διάμετρος και 

το κυλινδρικό ύψος του δοχείου των φίλτρων. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από 

PVC ή άλλο υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. 

Υλικά πλήρωσης: Για τη φίλτρανση, θα χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικής 

κοκκομετρίας υλικά, τα οποία θα διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το 

νερό θα εισέρχεται από το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα 

στρώματα, θα εξέρχεται από το κάτω μέρος. Οι προσφέροντες θα παρουσιάσουν 

αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης του φίλτρου, τις απαιτούμενες ποσότητες που 

περιέχονται σ' αυτά, το συνολικό ύψος που καταλαμβάνουν καθώς και το κενό 

ύψος που μένει πάνω από την επιφάνεια των υλικών φίλτρανσης. 

Τα υλικά αυτά, θα έχουν πολύ καλές ιδιότητες κατακράτησης των ουσιών που 

προορίζονται να συλλέγουν, δεν θα προσδίδουν στο νερό οσμή, χρώμα ή βλαβερές 

ουσίες και θα διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά καταλληλότητας 

για χρήση σε πόσιμο νερό από επίσημο φορέα της Ε.Ε. 

5. Διάταξη αποχλωρίωσης 

Σκοπός είναι η απομάκρυνση από το νερό του υπολειμματικού χλωρίου, το οποίο 

καταστρέφει τις μεμβράνες της αντίστροφης ώσμωσης. Για το λόγο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί σύστημα δοσιμέτρησης μεταθειώδους νατρίου πανομοιότυπο με 

αυτό της χλωρίωσης που προηγήθηκε. Για τον έλεγχο της σωστής αποχλωρίωσης 

θα προσφέρεται όργανο μέτρησης Rx. 

6. Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού 

Το σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού κρίνεται απαραίτητο κατά το 

σχεδιασμό της μονάδας για την προστασία μεμβρανών από επικαθήσεις. Θα 

αποτελείται από δύο δοσιμετρικές αντλίες πανομοιότυπες με αυτές της χλωρίωσης 

(η μία εφεδρική, πλήρως εγκατεστημένη), κάδο διαλύματος χωρητικότητας 180 

λίτρων και διάταξη απόλυτης εξασφάλισης της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης ότι 

θα λειτουργεί μόνον εφόσον δοσιμετρείται συνεχώς και σε σωστή ποσότητα το 

διάλυμα αντικαθαλατωτικού στο νερό τροφοδοσίας.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα εξασφαλίζουν επί ποινή αποκλεισμού, διότι είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία, ότι για κανένα λόγο δεν θα 

τροφοδοτηθεί η αντίστροφη ώσμωση με νερό, στο οποίο θα έχει γίνει λανθασμένη 

δοσιμέτρηση χημικού προεπεξεργασίας. Είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου 

ο τρόπος επίτευξης της παραπάνω απαίτησης. Όλα τα παραπάνω πρέπει να 

αιτιολογούνται και να επεξηγούνται πλήρως από τους διαγωνιζόμενους. 

Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο του 

νερού στο φίλτρο φυσιγγίων της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. 

Τα χημικά που θα προταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στη φάση αυτή, θα πρέπει 

να είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό (NSF, KIWA, 

ENAC, U.K. Dept of Environment κ.λ.π.). Τα πιστοποιητικά αυτά θα 
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προσκομισθούν από τους διαγωνιζόμενους. Στην προσφορά τους, οι 

διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν αναλυτικά το είδος του χημικού πρόσθετου 

(αντικαθαλατωτικό), που προτείνουν να χρησιμοποιηθεί και την προβλεπόμενη 

κατανάλωσή τους σε g χημικού προσθέτου ανά m3 παραγόμενου πόσιμου νερού. 

7. Φίλτρανση ασφαλείας 

Η τελική φίλτρανση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο φίλτρο ασφαλείας φυσιγγίων. 

Το φίλτρο θα έχει ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων, μεγέθους 

μεγαλύτερου των 5 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια 

φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έκχυση των χημικών διαλυμάτων.  

 

 

 

8. Σύστημα μέτρησης SDI 

Με το σύστημα αυτό, θα ελέγχεται το SDI (δείκτης ρύπανσης του νερού). Για την 

καλύτερη δυνατή μέτρηση, θα υπάρχουν αναμονές δειγματοληψίας στην 

σωλήνωση εισόδου και στην σωλήνωση εξόδου του φίλτρου θολότητας και στην 

σωλήνωση εξόδου του φίλτρου ασφαλείας. 

9. Κύρια επεξεργασία / Αφαλάτωση του νερού με τη μέθοδο της 

αντίστροφης ώσμωσης  

Η αφαλάτωση του νερού θα πραγματοποιείται στο κυρίως σύστημα αντίστροφης 

ώσμωσης, με ανάκτηση τουλάχιστον 50% και θα αποτελείται από: 

- Αντλία υψηλής πίεσης: Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης η οποία είναι 

απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης ώσμωσης, θα 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα, το οποίο θα καταθλίβει το 

προς επεξεργασία νερό στις μεμβράνες όπου θα πραγματοποιηθεί η αφαλάτωση.   

 

    Ειδικότερα το αντλητικό συγκρότημα θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος    : Κάθετη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία 

Υλικό          : 316L SS για αντοχή στη διάβρωση του υφάλμυρου νερού. 

Κινητήρας    : Τριφασικός (400V, 50Hz).  

 

Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο (παροχή – βαθμό 

απόδοσης) της λειτουργίας της προσφερόμενης αντλίας, λαμβάνοντας βέβαια 

υπόψη τον συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί. 

- Το νερό, μετά την αντλία υψηλής πίεσης, θα εισέρχεται στις ωσμωτικές 

μεμβράνες όπου θα διαχωρίζεται α) στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) που 
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εξέρχεται για επιπλέον επεξεργασία και β) στην άλμη (συμπύκνωμα), που 

αποβάλλεται.  Το κυρίως τμήμα της επεξεργασίας θα περιλαμβάνει: 

 

Συστοιχία ωσμωτικών μεμβρανών 

Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν, εξαρτάται από τον τύπο 

τους και τον όλο σχεδιασμό της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται 

πλήρως κατά το σχεδιασμό τα άνω όρια λειτουργίας και οι ανώτατοι περιορισμοί 

του κατασκευαστή των μεμβρανών. Οι μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν θα 

είναι υψηλής απόρριψης σε άλατα (τουλάχιστον 99%).  

Οι μεμβράνες θα βρίσκονται τοποθετημένες μέσα σε μεμβρανοθήκες από βαρέως 

τύπου συνθετικό υλικό, με πλευρικές συνδέσεις και σημεία δειγματοληψίας για το 

παραγόμενο νερό κάθε μεμβρανοθήκης. 

Κάθε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στη λειτουργία των μεμβρανών και την 

λειτουργικότητα των μεμβρανοθηκών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την επιτροπή 

αξιολόγησης. 

Σημαντικότατο στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή είναι και ο χρόνος 

ζωής των μεμβρανών, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται, καθώς επίσης και τα 

χρονικά διαστήματα για τον χημικό καθαρισμό. 

Βάσεις στήριξης 

Οι βάσεις στήριξης όλων των εξαρτημάτων της μονάδας, θα είναι 

κατασκευασμένες με δοκούς από ικανής διατομής χάλυβα κατάλληλα 

επενδεδυμένο ώστε να προστατεύεται από διαβρώσεις.  

10. Μονάδα χημικού καθαρισμού – έκπλυσης των μεμβρανών  

Είναι απαραίτητο στο σύστημα των μεμβρανών, να γίνεται όποτε απαιτείται 

καθαρισμός με χημικά μέσα, για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και επικαθήσεων, 

που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη και καταστροφή των μεμβρανών. 

Το σύστημα χημικού καθαρισμού θα αποτελείται από: 

 Δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής στη 

διάβρωση, η χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό 

όλων των μεμβρανών του συστήματος. 

 Κατάλληλη φυγοκεντρική αντλία ανακυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

άριστης ποιότητας (AISI 316L).  Η παροχή της προσφερόμενης αντλίας θα 

επαρκεί για τον ταυτόχρονο χημικό καθαρισμό όλων των μεμβρανών της 

μονάδας. 

Η επάρκεια του δοχείου και της αντλίας θα αιτιολογείται αναλυτικά, με βάση τις 

οδηγίες για τον καθαρισμό του κατασκευαστή των μεμβρανών. 

Το εξερχόμενο από τις μεμβράνες χημικό διάλυμα, καθώς και τυχόν μικρές 

ποσότητες προϊόντος θα επιστρέφουν στο δοχείο αποθήκευσης για 

επανακυκλοφορία. 
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Το ίδιο σύστημα (μονάδα χημικών καθαρισμών) θα χρησιμοποιείται και για την 

απόπλυση των μεμβρανών, της γραμμής υψηλής πίεσης και απόρριψης άλμης, με 

παραγόμενο αφαλατωμένο νερό. 

Η πλύση αυτή θα γίνεται αυτόματα κάθε φορά που σταματά η λειτουργία της 

αντίστροφης ώσμωσης ή και περιοδικά - προγραμματισμένα κατά την κρίση του 

προσφέροντος. 

11. Σύστημα μετακατεργασίας  

Το παραγόμενο νερό μετά την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης θα πρέπει να είναι 

σύμφωνο με τα οριζόμενα από την Νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης. Σύμφωνα με την οδηγία το νερό δεν θα πρέπει να είναι 

διαβρωτικό, διαφορετικά δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.  

Για το λόγο αυτό προβλέπεται διάταξη πρόσδοσης στο παραγόμενο νερό όλων 

εκείνων των στοιχείων (σκληρότητα, αλκαλικότητα κλπ.) που θα το καθιστούν 

κατάλληλο για πόση. Για αυτό το λόγο, το παραγόμενο αφαλατωμένο νερό θα 

αναμιγνύεται με κατάλληλη ποσότητα ακατέργαστου φιλτραρισμένου νερού. Το 

τελικά παραγόμενο νερό θα δεξαμενίζεται προσωρινά αφού πρώτα γίνει ρύθμιση 

του pH και τελική του χλωρίωση.  

Όλες οι δοσιμετρικές αντλίες της μετακατεργασίας θα είναι πανομοιότυπες ως προς 

τα χαρακτηριστικά με αυτές της προκατεργασίας. Οι κάδοι θα είναι χωρητικότητας 

180 λίτρων ο καθένας (καυστικής σόδας και μεταχλωρίωσης). Ο δε κάδος της 

μεταχλωρίωσης μπορεί να είναι κοινός με αυτόν της προχλωρίωσης. 

12. Προσωρινή αποθήκευση πόσιμου νερού 

Το παραγόμενο πόσιμο νερό θα αποθηκεύεται στην υπάρχουσα δεξαμενή 

προσωρινής αποθήκευσης και θα προωθείται στην υφιστάμενη δεξαμενή μέσω 

υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος.  

13. Σωληνώσεις- Εξαρτήματα- Δεξαμενές 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης θα 

είναι από PVC ή πολυαιθυλένιο HDPE μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις 

πόσιμου νερού, υψηλής αντοχής στη διάβρωση. 

14. Όργανα ελέγχου 

Για το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Μανόμετρα στην κατάθλιψη της αντλίας τροφοδοσίας 

- Μανόμετρα στην είσοδο και έξοδο των φίλτρων προκατεργασίας 

(θολότητας και τελικής φίλτρανσης) 

- Μανόμετρα πριν το αντλητικό συγκρότημα υψηλής πίεσης, πριν την 

είσοδο στις μεμβράνες, στην έξοδο της άλμης από τις μεμβράνες και στην 

γραμμή του παραγόμενου νερού. 

- Ροόμετρο μέτρησης της ροής του αφαλατωμένου νερού. 

- Ροόμετρο μέτρησης της ροής του απορριπτόμενου νερού (αλμόλοιπο) 

με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας χαμηλής ρύθμισης. 
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- Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης. 

- Μετρητής Rx στη γραμμή προκατεργασίας. 

- Μετρητής pH στη γραμμή παραγόμενου πόσιμου νερού. 

- Μετρητής αγωγιμότητας παραγόμενου αφαλατωμένου νερού 

- Οποιοδήποτε ακόμη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο 

για τον πλήρη έλεγχο και την προστασία της μονάδας και του προσωπικού. 

Τα όργανα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας, αν υπάρξει κάποιο 

πρόβλημα, ή υπέρβαση καθορισμένων ορίων. 

15. Διατάξεις ασφαλείας 

Για την απόλυτη προστασία του συγκροτήματος για εκτός παραμέτρων λειτουργία 

του, θα υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα 

ελέγχου για να σημάνουν συναγερμό ή να διακόπτουν τη λειτουργία του αν αυτό 

χρειαστεί. 

Οι διατάξεις αυτές θα είναι τουλάχιστον: 

 Θερμικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, 

 Διακόπτης χαμηλής στάθμης στο δοχείο του αντικαθαλατωτικού, 

 Διακόπτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, 

 Συναγερμός υψηλής αγωγιμότητας παραγόμενου νερού στην έξοδο των 

μεμβρανών, 

 Οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και 

ασφαλή λειτουργία της μονάδας και την προστασία του προσωπικού. 

 

16. Αυτοματισμός λειτουργίας 

Η μονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα λειτουργίας που θα είναι κατασκευασμένος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό 

ποιότητας (CE). 

Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, 

ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της μονάδας. Θα είναι ηλεκτρονικός, με 

ενσωματωμένο PLC και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή 

προεπεξεργασία νερού αφαλάτωσης, κυρίως διεργασία αφαλάτωσης και τελική 

επεξεργασία παραγόμενου πόσιμου νερού. 

Στον πίνακα θα αναγράφονται και όλες οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας όπως 

για παράδειγμα η ποιότητα του παραγόμενου, από τη μονάδα αντίστροφης 

ώσμωσης, νερού. Ο πίνακας θα έχει ενσωματωμένο μιμικό διάγραμμα και θα είναι 

κατασκευασμένος ειδικά για τον έλεγχο λειτουργίας εγκαταστάσεων αντίστροφης 

ώσμωσης. Επίσης ο πίνακας θα διαθέτει: 

 Οθόνη επικοινωνίας με τον χρήση με μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Σε περίπτωση σφάλματος αυτό θα αναγράφεται στην οθόνη, ώστε να είναι 

δυνατός ο εύκολος εντοπισμός της θέσης σφάλματος. 

 Θα αποθηκεύει στη μνήμη τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία σφάλματα που 

έχουν καταγραφεί, ώστε να μπορεί ο χρήστης να τα δει στην οθόνη. 

Οι λειτουργίες και οι συναγερμοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή 

αποκλεισμού στον πίνακα με ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. 
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Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της 

μονάδας, αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα. 

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι για λόγους ασφαλείας και επί ποινή αποκλεισμού, 

ανεξάρτητος του ηλεκτρικού πίνακα και θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση 12 ή 24V. 

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τις διατάξεις αυτοματισμού και 

επιτήρησης. 

Ο πίνακας θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με κατάλληλη μονάδα που θα στέλνει 

πληροφορίες σε κινητό τηλέφωνο για να γίνεται έλεγχος από κινητό. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα αποστολής SMS στη μονάδα αυτή με ερώτηση σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται η μονάδα, εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ή εάν είναι 

σταματημένη, εάν το φίλτρο θολότητας είναι σε διαδικασία πλύσης κ.λ.π. Εάν 

συμβεί κάποιος συναγερμός (alarm) η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει 

μήνυμα σε συγκεκριμένα κινητά. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα στέλνοντας ένα 

μήνυμα να γίνεται παύση ή εκκίνηση του συστήματος από το κινητό. 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου, η 

προμηθεύτρια εταιρεία δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο 

καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας. Μαζί με την εγκατάσταση, θα 

παραδοθεί ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης σε Η/Υ (ο Η/Υ δεν περιλαμβάνεται 

στην προμήθεια), σε κατάλληλο λογισμικό. Με το πρόγραμμα αυτό, θα  είναι 

δυνατή όχι μόνο η ηλεκτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραμέτρων 

λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης αλλά και η 

εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραμέτρων λειτουργίας καθώς και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων όπως το εάν είναι φυσιολογική η πτώση της παραγωγής 

ή η αύξηση της πίεσης λειτουργίας ή η αύξηση της αγωγιμότητας του 

παραγόμενου νερού. Δείγμα των εκτυπώσεων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται στην προσφορά του κάθε διαγωνιζομένου. 

17. Πίνακας ισχύος 

Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα ισχύος των αντλιών τροφοδοσίας, της αντλίας 

υψηλής πίεσης, της αντλίας προώθησης παραγόμενου νερού και των δοσιμετρικών 

αντλιών. Θα παρέχει ηλεκτρική τροφοδοσία σε όλα τα ηλεκτρονικά όργανα του 

συστήματος, καθώς και ηλεκτρική τροφοδοσία στους εξαεριστήρες και στα φώτα 

του / των εμπορευματοκιβωτίου / ων (container). Τέλος, θα συνεργάζεται με τον 

ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και θα φέρει σήμανση CE. 

18. Μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια (container) 

Η μονάδα (εκτός των δεξαμενών καθίζησης - εάν τελικά προσφερθεί - και 

προσωρινής αποθήκευσης παραγόμενου πόσιμου νερού) θα βρίσκεται εργονομικά 

εγκαταστημένη εντός καινούργιου/ων μεταλλικού/ών εμπορευματοκιβωτίου/ων 

(container) του οποίου οι διαστάσεις και ο αριθμός θα αναλύονται λεπτομερώς.  

Το κάθε εμπορευματοκιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα 

του οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στην προσφορά, θα φέρει μία 

μεγάλη θύρα για εύκολη είσοδο – έξοδο και επισκεψιμότητα. Η μέθοδος βαφής του 

κάθε εμπορευματοκιβωτίου (container), θα παρουσιάζεται αναλυτικά από τον 

προμηθευτή. 
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Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός του 

εμπορευματοκιβωτίου θα υπάρχει διάταξη εξαερισμού (για την απαγωγή 

θερμότητας) και σύστημα κλιματισμού. Επίσης θα διαθέτει άριστη θερμομόνωση 

και θα φέρει λαμπτήρες φθορισμού για κατάλληλο φωτισμό. 

19. Δεξαμενή απόρριψης 

Στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντα θα περιλαμβάνεται και δεξαμενή 

απόρριψης, χωρητικότητας 25m3, από κατάλληλο πλαστικό συνθετικό υλικό. Ο 

Δήμος με δική του μέριμνα και δαπάνες θα φροντίζει να αδειάζει τη δεξαμενή με 

βυτίο. 

 

 

 

 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ 

 

Ποσότητα παραγόμενου πόσιμου νερού 

Το σύστημα θα παράγει ημερησίως κατ’ ελάχιστον 460m3 αφαλατωμένο νερό στα 

δεδομένα και συνθήκες σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τον όποιο απαραίτητο 

χρόνο παύσεως της λειτουργίας του για την έκπλυση των φίλτρων.  

Παράμετροι σχεδιασμού του συγκροτήματος 

Για το σχεδιασμό του συστήματος θα ληφθεί υπόψη ποιότητα του νερού όπως 

φαίνεται στην χημική ανάλυση  που ακολουθεί: 

Παράμετρος Μονάδες Μέτρησης Αποτέλεσμα 

pH  7,5 

Ασβέστιο mg/l 109 

Μαγνήσιο  mg/l 21,4 

Νάτριο  mg/l 170 

Κάλιο  mg/l 1,1 

Αμμωνιακά  mg/l 0,00 

Βάριο  mg/l 0,05 

Στρόντιο  mg/l 0,614 

Όξινα ανθρακικά mg/l 364 
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Θειικά  mg/l 61 

Χλωροιόντα  mg/l 300 

Φθοριούχα  mg/l 0,68 

Νιτρικά  mg/l 7,7 

Πυριτικά  mg/l 13,4 

Βόριο  mg/l 0,03 

Σίδηρος  mg/l 0,017 

Μαγγάνιο  mg/l 0,33 * 10-3 

 

Ο σχεδιασμός και όλοι οι υπολογισμοί θα γίνουν για το τρίτο έτος λειτουργίας 

(ff 0,85) και για θερμοκρασία 180C. Η παροχή της γεώτρησης είναι 30m3/h. 

 

Λειτουργία του συστήματος 

Αναλυτικότερα, το σύστημα θα περιλαμβάνει απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) 

τα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας: 

Στάδιο προκατεργασίας: 

 Δεξαμενισμός 

 Διάταξη χλωρίωσης 

 Προώθηση με αντλίες του προς επεξεργασία νερού 

 Φίλτρανση με αυτόματο φίλτρο θολότητας 

 Αποχλωρίωση με δοσιμέτρηση μεταθειώδους νατρίου 

 Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού 

 Τελική φίλτρανση ασφαλείας  

 

Στάδιο κύριας επεξεργασίας του νερού: 

 Κύρια επεξεργασία / αφαλάτωση του υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο 

της αντίστροφης ώσμωσης. 

 Μονάδα χημικού καθαρισμού και έκπλυσης των μεμβρανών. 

 

Στάδιο μετακατεργασίας: 

 Σύστημα μεταχλωρίωσης. 

 Προσωρινή αποθήκευση πόσιμου και σντλητικό συγκρότημα προώθησης 

σε υφιστάμενη δεξαμενή 

 

Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατομές κ.λ.π.) 

των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων του συστήματος (φίλτρα, αντλία 
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υψηλής πίεσης, ωσμωτικές μεμβράνες, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, δοσιμετρικές 

αντλίες, χημικά υλικά κ.λπ.) θα ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις προδιαγραφές 

που ακολουθούν, είναι αποκλειστικά επιλογές του προμηθευτή και θα 

αξιολογηθούν από το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα υλικά κατασκευής τους - 

που περιγράφονται και στις παρακάτω επιμέρους παραγράφους - θα είναι 

οπωσδήποτε υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τα χημικά υλικά (όπως 

ανοξείδωτος χάλυβας, πολυεστερικά ή γενικά συνθετικά υλικά). 

Αναλυτική Περιγραφή 

1. Δεξαμενισμός 

Αρχικά το νερό θα δεξαμενίζεται σε δεξαμενή κατάλληλου όγκου με χρόνο 

παραμονής τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να επιτυγχάνεται καθίζηση των 

αιωρουμένων στερεών, καθώς και για την επιτυχή χλωρίωση του.  

Στη δεξαμενή θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί που θα διακόπτουν την 

τροφοδοσία νερού προς το σύστημα, σε περίπτωση ανεπάρκειας του νερού στη 

δεξαμενή. Έτσι θα προστατεύονται οι αντλίες τροφοδοσίας του συστήματος από 

ξηρά λειτουργία. 

2. Διάταξη χλωρίωσης 

Το νερό κατά την είσοδό του στη δεξαμενή ακατέργαστου νερού, 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 δεξαμενή του ακατέργαστου. Όταν η αντλία 

λήψης υφάλμυρου νερού τίθεται σε λειτουργία, θα γίνεται ταυτόχρονα 

δοσιμέτρηση και τροφοδοσία της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίου.  Θα υπάρχουν 

δύο (2) δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική, πλήρως εγκατεστημένη). 

Το σύστημα χλωρίωσης θα αποτελείται από: 

Δύο (2) Δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική): Η δοσιμετρική αντλία θα είναι 

διαφραγματικού τύπου με ενσωματωμένο κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το 

διάλυμα θα είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στις συνθήκες λειτουργίας. Η 

δυναμικότητα της δοσιμετρικής αντλίας θα αποδεικνύεται ότι είναι τέτοια ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες της διεργασίας. Η παροχή της θα είναι ρυθμιζόμενη με 

έναν διακόπτη, από 0% έως 100% της μέγιστης παροχής. Θα διαθέτει δυνατότητα 

υψηλής ακρίβειας ρύθμισης ακόμα και για χαμηλές παροχές δοσιμέτρησης. Η 

δοσιμετρική αντλία δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας. Ο 

κινητήρας της θα διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ65. Η δοσιμετρική αντλία θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και 

από τις απαιτούμενες βαλβίδες (κατάθλιψης, αντεπιστροφής, εξαέρωση, κλπ). 

Κάδο διαλύματος από όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίος θα είναι 

κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές πλαστικό υλικό και θα φέρει 

δείκτη στάθμης.  Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 180 λίτρα. 

3. Αντλία τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού 
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Η τροφοδοσία του ακατέργαστου νερού προς τη μονάδα επεξεργασίας θα 

πραγματοποιείται με κατάλληλης ικανότητας και παροχής, αντλία (συν μία 

εφεδρική) η οποία θα καταθλίβει το προς επεξεργασία νερό σε αγωγό κατάλληλης 

διαμέτρου από πολυαιθυλένιο ή PVC. 

Η λειτουργία της αντλίας τροφοδοσίας θα ελέγχεται από ηλεκτρικό φλοτέρ στη 

δεξαμενή.  Ειδικότερα η αντλία θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος     : Οριζόντια ή κάθετη φυγοκεντρική 

Υλικό  : 316 L SS  

Κινητήρας    : Τριφασικός (400V, 50Hz) 

Στην κατάθλιψη της αντλίας, η σωλήνωση θα είναι εφοδιασμένη με βάνα 

απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Σημειώνεται, ότι η ίδια αντλία θα χρησιμοποιείται και για την έκπλυση του 

αυτόματου φίλτρου θολότητας. 

 

4. Φίλτρανση με αυτόματο φίλτρο θολότητας 

Από την αντλία τροφοδοσίας, το νερό θα καταθλίβεται σε κατάλληλης ικανότητας 

και παροχής φίλτρο, όπου θα κατακρατούνται η θολότητα, τα διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, ο σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και θα 

περιορίζεται η ρυπαρότητα του ακατέργαστου νερού (SDI) εντός των αποδεκτών 

για τις μεμβράνες ορίων. 

Λειτουργία φίλτρου: Το προς επεξεργασία νερό θα εισέρχεται στο φίλτρο από το 

πάνω μέρος του και θα εξέρχεται από το κάτω μέρος του αφού διατρέξει τα υλικά 

πλήρωσης με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει τα 15 m/h, επί ποινή αποκλεισμού, 

για την επίτευξη άριστης ποιότητας φίλτρανσης. 

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.   

Θα πρέπει να προβλεφθεί αρκετό ελεύθερο ύψος στο δοχείο του φίλτρου ώστε να 

πραγματοποιείται η βέλτιστη ανάδευση των πληρωτικών υλικών κατά το 

αντίστροφο πλύσιμο.  

Το φίλτρο θα φέρει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων εφοδιασμένο με αυτόματες 

ηλεκτρικές βαλβίδες τύπου διαφράγματος ή πεταλούδας, που θα ελέγχουν την ροή 

του νερού στις διάφορες φάσεις λειτουργίας (κανονική λειτουργία, αντίστροφη 

πλύση, κλπ).  

Η έκπλυση του φίλτρου (αντίστροφη πλύση και πλύση κατά ομορροή) θα γίνεται 

εντελώς αυτόματα. Θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί και εντολή για πλύση και 

εκτός προγράμματος χειροκίνητα. Επίσης, αν η παραγωγική διαδικασία το απαιτεί 

θα υπάρχει δυνατότητα να μη δοθεί καθόλου πρόγραμμα αυτόματης έκπλυσης 

αλλά η έναρξη της διαδικασίας έκπλυσης να γίνεται κατά βούληση. 
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Οι έξοδοι των αποχετεύσεων του φίλτρου (αντίστροφης πλύσης και πλύσης κατά 

ομορροής) θα είναι εφοδιασμένες με ρυθμιστές ροής για την τήρηση των σωστών 

παροχών. 

Για τον έλεγχο της πτώσης πίεσης διαμέσου του φίλτρου, θα τοποθετηθεί 

μανόμετρο στην σωλήνωση εισόδου και στην σωλήνωση εξόδου των φίλτρων. 

Υλικά κατασκευής: Το δοχείο του φίλτρου θα είναι οπωσδήποτε από βαρέως 

βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και αντοχή 

στην πίεση λειτουργίας. Επί ποινή αποκλεισμού, θα αναφέρονται η διάμετρος και 

το κυλινδρικό ύψος του δοχείου των φίλτρων. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από 

PVC ή άλλο υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. 

Υλικά πλήρωσης: Για τη φίλτρανση, θα χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικής 

κοκκομετρίας υλικά, τα οποία θα διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το 

νερό θα εισέρχεται από το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα 

στρώματα, θα εξέρχεται από το κάτω μέρος. Οι προσφέροντες θα παρουσιάσουν 

αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης του φίλτρου, τις απαιτούμενες ποσότητες που 

περιέχονται σ' αυτά, το συνολικό ύψος που καταλαμβάνουν καθώς και το κενό 

ύψος που μένει πάνω από την επιφάνεια των υλικών φίλτρανσης. 

Τα υλικά αυτά, θα έχουν πολύ καλές ιδιότητες κατακράτησης των ουσιών που 

προορίζονται να συλλέγουν, δεν θα προσδίδουν στο νερό οσμή, χρώμα ή βλαβερές 

ουσίες και θα διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά καταλληλότητας 

για χρήση σε πόσιμο νερό από επίσημο φορέα της Ε.Ε. 

5. Διάταξη αποχλωρίωσης 

Σκοπός είναι η απομάκρυνση από το νερό του υπολειμματικού χλωρίου, το οποίο 

καταστρέφει τις μεμβράνες της αντίστροφης ώσμωσης. Για το λόγο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί σύστημα δοσιμέτρησης μεταθειώδους νατρίου πανομοιότυπο με 

αυτό της χλωρίωσης που προηγήθηκε. Για τον έλεγχο της σωστής αποχλωρίωσης 

θα προσφέρεται όργανο μέτρησης Rx. 

6. Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού 

Το σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού κρίνεται απαραίτητο κατά το 

σχεδιασμό της μονάδας για την προστασία μεμβρανών από επικαθήσεις. Θα 

αποτελείται από δύο δοσιμετρικές αντλίες πανομοιότυπες με αυτές της χλωρίωσης 

(η μία εφεδρική, πλήρως εγκατεστημένη), κάδο διαλύματος χωρητικότητας 180 

λίτρων και διάταξη απόλυτης εξασφάλισης της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης ότι 

θα λειτουργεί μόνον εφόσον δοσιμετρείται συνεχώς και σε σωστή ποσότητα το 

διάλυμα αντικαθαλατωτικού στο νερό τροφοδοσίας.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα εξασφαλίζουν επί ποινή αποκλεισμού, διότι είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία, ότι για κανένα λόγο δεν θα 

τροφοδοτηθεί η αντίστροφη ώσμωση με νερό, στο οποίο θα έχει γίνει λανθασμένη 

δοσιμέτρηση χημικού προεπεξεργασίας. Είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου 

ο τρόπος επίτευξης της παραπάνω απαίτησης. Όλα τα παραπάνω πρέπει να 

αιτιολογούνται και να επεξηγούνται πλήρως από τους διαγωνιζόμενους. 
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Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο του 

νερού στο φίλτρο φυσιγγίων της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. 

Τα χημικά που θα προταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στη φάση αυτή, θα πρέπει 

να είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό (NSF, KIWA, 

ENAC, U.K. Dept of Environment κ.λ.π.). Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

προσκομισθούν από τους διαγωνιζόμενους. Στην προσφορά τους, οι 

διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν αναλυτικά το είδος του χημικού πρόσθετου 

(αντικαθαλατωτικό), που προτείνουν να χρησιμοποιηθεί και την προβλεπόμενη 

κατανάλωσή τους σε g χημικού προσθέτου ανά m3 παραγόμενου πόσιμου νερού. 

7. Φίλτρανση ασφαλείας 

Η τελική φίλτρανση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο φίλτρο ασφαλείας φυσιγγίων. 

Το φίλτρο θα έχει ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων, μεγέθους 

μεγαλύτερου των 5 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια 

φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έκχυση των χημικών διαλυμάτων.  

 

 

 

8. Σύστημα μέτρησης SDI 

Με το σύστημα αυτό, θα ελέγχεται το SDI (δείκτης ρύπανσης του νερού). Για την 

καλύτερη δυνατή μέτρηση, θα υπάρχουν αναμονές δειγματοληψίας στην 

σωλήνωση εισόδου και στην σωλήνωση εξόδου του φίλτρου θολότητας και στην 

σωλήνωση εξόδου του φίλτρου ασφαλείας. 

9. Κύρια επεξεργασία / Αφαλάτωση του νερού με τη μέθοδο της 

αντίστροφης ώσμωσης  

Η αφαλάτωση του νερού θα πραγματοποιείται στο κυρίως σύστημα αντίστροφης 

ώσμωσης, με ανάκτηση τουλάχιστον 70% και θα αποτελείται από: 

- Αντλία υψηλής πίεσης: Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης η οποία είναι 

απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης ώσμωσης, θα 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα, το οποίο θα καταθλίβει το 

προς επεξεργασία νερό στις μεμβράνες όπου θα πραγματοποιηθεί η αφαλάτωση.   

 

    Ειδικότερα το αντλητικό συγκρότημα θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος    : Κάθετη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία 

Υλικό          : 316L SS για αντοχή στη διάβρωση του υφάλμυρου νερού. 

Κινητήρας   : Τριφασικός (400V, 50Hz).  
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Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο (παροχή – βαθμό 

απόδοσης) της λειτουργίας της προσφερόμενης αντλίας, λαμβάνοντας βέβαια 

υπόψη τον συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί. 

- Το νερό, μετά την αντλία υψηλής πίεσης, θα εισέρχεται στις ωσμωτικές 

μεμβράνες όπου θα διαχωρίζεται α) στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) που 

εξέρχεται για επιπλέον επεξεργασία και β) στην άλμη (συμπύκνωμα), που 

αποβάλλεται.  Το κυρίως τμήμα της επεξεργασίας θα περιλαμβάνει: 

 

Συστοιχία ωσμωτικών μεμβρανών 

Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν, εξαρτάται από τον τύπο 

τους και τον όλο σχεδιασμό της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται 

πλήρως κατά το σχεδιασμό τα άνω όρια λειτουργίας και οι ανώτατοι περιορισμοί 

του κατασκευαστή των μεμβρανών. Οι μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν θα 

είναι υψηλής απόρριψης σε άλατα (τουλάχιστον 99%).  

Οι μεμβράνες θα βρίσκονται τοποθετημένες μέσα σε μεμβρανοθήκες από βαρέως 

τύπου συνθετικό υλικό, με πλευρικές συνδέσεις και σημεία δειγματοληψίας για το 

παραγόμενο νερό κάθε μεμβρανοθήκης. 

Κάθε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στη λειτουργία των μεμβρανών και την 

λειτουργικότητα των μεμβρανοθηκών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την επιτροπή 

αξιολόγησης. 

Σημαντικότατο στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή είναι και ο χρόνος 

ζωής των μεμβρανών, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται, καθώς επίσης και τα 

χρονικά διαστήματα για τον χημικό καθαρισμό. 

Βάσεις στήριξης 

Οι βάσεις στήριξης όλων των εξαρτημάτων της μονάδας, θα είναι 

κατασκευασμένες με δοκούς από ικανής διατομής χάλυβα κατάλληλα 

επενδεδυμένο ώστε να προστατεύεται από διαβρώσεις.  

10. Μονάδα χημικού καθαρισμού – έκπλυσης των μεμβρανών  

Είναι απαραίτητο στο σύστημα των μεμβρανών, να γίνεται όποτε απαιτείται 

καθαρισμός με χημικά μέσα, για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και επικαθήσεων, 

που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραξη και καταστροφή των μεμβρανών. 

Το σύστημα χημικού καθαρισμού θα αποτελείται από: 

 Δοχείο αποθήκευσης χημικών ουσιών, από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής στη 

διάβρωση, η χωρητικότητα του οποίου θα επαρκεί πλήρως για τον καθαρισμό 

όλων των μεμβρανών του συστήματος. 

 Κατάλληλη φυγοκεντρική αντλία ανακυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

άριστης ποιότητας (AISI 316L).  Η παροχή της προσφερόμενης αντλίας θα 

επαρκεί για τον ταυτόχρονο χημικό καθαρισμό όλων των μεμβρανών της 

μονάδας. 

Η επάρκεια του δοχείου και της αντλίας θα αιτιολογείται αναλυτικά, με βάση τις 

οδηγίες για τον καθαρισμό του κατασκευαστή των μεμβρανών. 
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Το εξερχόμενο από τις μεμβράνες χημικό διάλυμα, καθώς και τυχόν μικρές 

ποσότητες προϊόντος θα επιστρέφουν στο δοχείο αποθήκευσης για 

επανακυκλοφορία. 

Το ίδιο σύστημα (μονάδα χημικών καθαρισμών) θα χρησιμοποιείται και για την 

απόπλυση των μεμβρανών, της γραμμής υψηλής πίεσης και απόρριψης άλμης, με 

παραγόμενο αφαλατωμένο νερό. 

Η πλύση αυτή θα γίνεται αυτόματα κάθε φορά που σταματά η λειτουργία της 

αντίστροφης ώσμωσης ή και περιοδικά - προγραμματισμένα κατά την κρίση του 

προσφέροντος. 

11. Σύστημα μετακατεργασίας  

Το παραγόμενο νερό μετά την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης θα αποθηκεύεται 

προσωρινά σε δεξαμενή κατάλληλου όγκου και εν συνεχεία θα προωθείται προς 

την υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης πόσιμου νερού, αφού πρώτα χλωριωθεί 

όπου εκεί θα αναμιγνύεται με το φιλτραρισμένο νερό της γεώτρησης Κόλλια – 

Γαλατά, έτσι ώστε το τελικά παραγόμενο νερό να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη 

χρήση.  

Η δοσιμετρική διάταξη της χλωρίωσης θα είναι πανομοιότυπη ως προς τα 

χαρακτηριστικά με αυτή της προκατεργασίας. Ο κάδος θα είναι χωρητικότητας 180 

λίτρων και μπορεί να είναι κοινός με αυτόν της προχλωρίωσης. 

12. Προσωρινή αποθήκευση πόσιμου νερού 

Το παραγόμενο πόσιμο νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή προσωρινής 

αποθήκευσης, χωρητικότητας τουλάχιστον μίας ώρας και θα προωθείται στην 

υφιστάμενη δεξαμενή μέσω κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος. Το αντλητικό 

συγκρότημα θα είναι πολυβάθμιο φυγοκεντρικό κατάλληλης παροχής και 

μανομετρικού 8bar τουλάχιστον. Θα προσφέρονται δύο αντλίες, η μία εφεδρική, 

πλήρως εγκατεστημένη και θα φέρουν ρυθμιστές στροφών. Στη δεξαμενή 

προσωρινής αποθήκευσης θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί που θα 

διακόπτουν την τροφοδοσία νερού προς το σύστημα, σε περίπτωση επάρκειας του 

νερού στη δεξαμενή. 

13. Σωληνώσεις- Εξαρτήματα- Δεξαμενές 

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης θα 

είναι από PVC ή πολυαιθυλένιο HDPE μη τοξικό, κατάλληλο για εγκαταστάσεις 

πόσιμου νερού, υψηλής αντοχής στη διάβρωση. 

14. Όργανα ελέγχου 

Για το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Μανόμετρα στην κατάθλιψη της αντλίας τροφοδοσίας 

- Μανόμετρα στην είσοδο και έξοδο των φίλτρων προκατεργασίας 

(θολότητας και τελικής φίλτρανσης) 



84 

 

- Μανόμετρα πριν το αντλητικό συγκρότημα υψηλής πίεσης, πριν την 

είσοδο στις μεμβράνες, στην έξοδο της άλμης από τις μεμβράνες και στην 

γραμμή του παραγόμενου νερού. 

- Ροόμετρο μέτρησης της ροής του αφαλατωμένου νερού. 

- Ροόμετρο μέτρησης της ροής του απορριπτόμενου νερού (αλμόλοιπο) 

με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας χαμηλής ρύθμισης. 

- Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης. 

- Μετρητής Rx στη γραμμή προκατεργασίας. 

- Μετρητής αγωγιμότητας παραγόμενου αφαλατωμένου νερού 

- Οποιοδήποτε ακόμη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο 

για τον πλήρη έλεγχο και την προστασία της μονάδας και του προσωπικού. 

Τα όργανα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας, αν υπάρξει κάποιο 

πρόβλημα, ή υπέρβαση καθορισμένων ορίων. 

15. Διατάξεις ασφαλείας 

Για την απόλυτη προστασία του συγκροτήματος για εκτός παραμέτρων λειτουργία 

του, θα υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα 

ελέγχου για να σημάνουν συναγερμό ή να διακόπτουν τη λειτουργία του αν αυτό 

χρειαστεί. 

Οι διατάξεις αυτές θα είναι τουλάχιστον: 

 Θερμικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, 

 Διακόπτης χαμηλής στάθμης στο δοχείο του αντικαθαλατωτικού 

 Διακόπτης χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, 

 Συναγερμός υψηλής αγωγιμότητας παραγόμενου νερού στην έξοδο των 

μεμβρανών, 

 Οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και 

ασφαλή λειτουργία της μονάδας και την προστασία του προσωπικού. 

16. Αυτοματισμός λειτουργίας 

Η μονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα λειτουργίας που θα είναι κατασκευασμένος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό 

ποιότητας (CE). 

Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, 

ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της μονάδας. Θα είναι ηλεκτρονικός, με 

ενσωματωμένο PLC και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή 

προεπεξεργασία νερού αφαλάτωσης, κυρίως διεργασία αφαλάτωσης και τελική 

επεξεργασία παραγόμενου πόσιμου νερού. 

Στον πίνακα θα αναγράφονται και όλες οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας όπως 

για παράδειγμα η ποιότητα του παραγόμενου, από τη μονάδα αντίστροφης 

ώσμωσης, νερού. Ο πίνακας θα έχει ενσωματωμένο μιμικό διάγραμμα και θα είναι 

κατασκευασμένος ειδικά για τον έλεγχο λειτουργίας εγκαταστάσεων αντίστροφης 

ώσμωσης. Επίσης ο πίνακας θα διαθέτει: 

 Οθόνη επικοινωνίας με τον χρήση με μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Σε περίπτωση σφάλματος αυτό θα αναγράφεται στην οθόνη, ώστε να είναι 

δυνατός ο εύκολος εντοπισμός της θέσης σφάλματος. 
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 Θα αποθηκεύει στη μνήμη τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία σφάλματα που 

έχουν καταγραφεί, ώστε να μπορεί ο χρήστης να τα δει στην οθόνη. 

Οι λειτουργίες και οι συναγερμοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή 

αποκλεισμού στον πίνακα με ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. 

Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της 

μονάδας, αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα. 

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι για λόγους ασφαλείας και επί ποινή αποκλεισμού, 

ανεξάρτητος του ηλεκτρικού πίνακα και θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση 12 ή 24V. 

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τις διατάξεις αυτοματισμού και 

επιτήρησης. 

Ο πίνακας θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με κατάλληλη μονάδα που θα στέλνει 

πληροφορίες σε κινητό τηλέφωνο για να γίνεται έλεγχος από κινητό. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα αποστολής SMS στη μονάδα αυτή με ερώτηση σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται η μονάδα, εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ή εάν είναι 

σταματημένη, εάν το φίλτρο θολότητας είναι σε διαδικασία πλύσης κ.λ.π. Εάν 

συμβεί κάποιος συναγερμός (alarm) η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει 

μήνυμα σε συγκεκριμένα κινητά. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα στέλνοντας ένα 

μήνυμα να γίνεται παύση ή εκκίνηση του συστήματος από το κινητό. 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου, η 

προμηθεύτρια εταιρεία δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο 

καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας. Μαζί με την εγκατάσταση, θα 

παραδοθεί ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης σε Η/Υ (ο Η/Υ δεν περιλαμβάνεται 

στην προμήθεια), σε κατάλληλο λογισμικό. Με το πρόγραμμα αυτό, θα  είναι 

δυνατή όχι μόνο η ηλεκτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραμέτρων 

λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης αλλά και η 

εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραμέτρων λειτουργίας καθώς και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων όπως το εάν είναι φυσιολογική η πτώση της παραγωγής 

ή η αύξηση της πίεσης λειτουργίας ή η αύξηση της αγωγιμότητας του 

παραγόμενου νερού. Δείγμα των εκτυπώσεων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται στην προσφορά του κάθε διαγωνιζομένου. 

17. Πίνακας ισχύος 

Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα ισχύος των αντλιών τροφοδοσίας, της αντλίας 

υψηλής πίεσης, της αντλίας προώθησης παραγόμενου νερού και των δοσιμετρικών 

αντλιών. Θα παρέχει ηλεκτρική τροφοδοσία σε όλα τα ηλεκτρονικά όργανα του 

συστήματος, καθώς και ηλεκτρική τροφοδοσία στους εξαεριστήρες και στα φώτα 

του / των εμπορευματοκιβωτίου / ων (container). Τέλος, θα συνεργάζεται με τον 

ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και θα φέρει σήμανση CE. 

18. Μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια (container) 

Η μονάδα (εκτός των δεξαμενών καθίζησης - εάν τελικά προσφερθεί - και 

προσωρινής αποθήκευσης παραγόμενου πόσιμου νερού) θα βρίσκεται εργονομικά 

εγκαταστημένη εντός καινούργιου/ων μεταλλικού/ών εμπορευματοκιβωτίου/ων 

(container) του οποίου οι διαστάσεις και ο αριθμός θα αναλύονται λεπτομερώς.  
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Το κάθε εμπορευματοκιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα 

του οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στην προσφορά, θα φέρει μία 

μεγάλη θύρα για εύκολη είσοδο – έξοδο και επισκεψιμότητα. Η μέθοδος βαφής του 

κάθε εμπορευματοκιβωτίου (container), θα παρουσιάζεται αναλυτικά από τον 

προμηθευτή. 

Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός του 

εμπορευματοκιβωτίου θα υπάρχει διάταξη εξαερισμού (για την απαγωγή 

θερμότητας) και σύστημα κλιματισμού. Επίσης θα διαθέτει άριστη θερμομόνωση 

και θα φέρει λαμπτήρες φθορισμού για κατάλληλο φωτισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΙΑ - ΓΑΛΑΤΑ 

 

Ποσότητα παραγόμενου πόσιμου νερού 

Το σύστημα θα παράγει ημερησίως κατ’ ελάχιστον 690m3 φιλτραρισμένου νερού 

στα δεδομένα και συνθήκες σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τον όποιο 

απαραίτητο χρόνο παύσεως της λειτουργίας του για την έκπλυση των φίλτρων.  

Παράμετροι σχεδιασμού του συγκροτήματος 

Για το σχεδιασμό του συστήματος θα ληφθεί υπόψη ποιότητα του νερού όπως 

φαίνεται στην χημική ανάλυση  που ακολουθεί: 

Παράμετρος Μονάδες Μέτρησης Αποτέλεσμα 

pH  7,2 

Ασβέστιο mg/l 180 

Μαγνήσιο  mg/l 28,7 

Νάτριο  mg/l 45 

Κάλιο  mg/l 1,9 
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Αμμωνιακά  mg/l 0,00 

Βάριο  mg/l 0,083 

Στρόντιο  mg/l 0,864 

Όξινα ανθρακικά mg/l 440 

Θειικά  mg/l 215 

Χλωροιόντα  mg/l 76,9 

Φθοριούχα  mg/l 0,71 

Νιτρικά  mg/l 0,00 

Πυριτικά  mg/l 15,4 

Βόριο  mg/l 35 

Σίδηρος  mg/l 9,951 

Μαγγάνιο  mg/l 0,182 

 

Η παροχή της γεώτρησης είναι 30m3/h. 

 

Λειτουργία του συστήματος 

Η μονάδα φίλτρανσης (ταχυδιυλιστηρίου) θα περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα εξής 

στάδια : 

 Αντλητικό συγκρότημα τροφοδοσίας νερού στα συγκρότημα φίλτρανσης 

 Συγκρότημα φίλτρανσης με 2 βαθμίδες φίλτρανσης 

 Διάταξη μεταχλωρίωσης και προώθησης παραγόμενου νερού 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

1. Αντλία τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού 

Η τροφοδοσία του ακατέργαστου νερού προς τη μονάδα φίλτρανσης θα 

πραγματοποιείται με κατάλληλης ικανότητας και παροχής, αντλία (συν μία 

εφεδρική) η οποία θα καταθλίβει το προς επεξεργασία νερό σε αγωγό κατάλληλης 

διαμέτρου από πολυαιθυλένιο ή PVC. 

Η λειτουργία της αντλίας τροφοδοσίας θα ελέγχεται από ηλεκτρικό φλοτέρ στη 

δεξαμενή.  Ειδικότερα η αντλία θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Τύπος  : Οριζόντια φυγοκεντρική 

Υλικό  : 316 L SS  
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Κινητήρας     : Τριφασικός (400V, 50Hz) 

Στην κατάθλιψη της αντλίας, η σωλήνωση θα είναι εφοδιασμένη με βάνα 

απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

 

2. Συγκρότημα διύλισης με συστοιχία φίλτρων 

Στην πρώτη βαθμίδα φίλτρανσης θα κατακρατούνται οξείδια του σιδήρου, 

θολότητα καθώς και κάποια ποσότητα μαγγανίου, αφού πρώτα γίνει αερισμός. 

Στη δεύτερη βαθμίδα φίλτρανσης θα κατακρατούνται τα οξείδια του μαγγανίου με 

καταλυτική και βιολογική οξείδωση αφού πρώτα γίνει εκ νέου αερισμός. 

Τα υλικά πλήρωσης κάθε φίλτρου θα αναλυθούν από τον κάθε διαγωνιζόμενο. Θα 

υπάρχει πίνακας σύστασης του κάθε φίλτρου με το είδος του υλικού, την ποσότητα 

σε λίτρα αυτού και το ύψος πλήρωσης. Όλα τα υλικά πλήρωσης θα έχουν ιδιότητες 

που θα εξασφαλίζουν την κατακράτηση των ουσιών που προορίζονται να 

συλλέγουν, δεν θα προσδίδουν στο νερό οσμές, χρώματα ή άλλες βλαβερές ουσίες 

και θα διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό.   

Το νερό θα εισέρχεται στο φίλτρο από το πάνω μέρος του και αφού διαπεράσει 

διαδοχικά όλα τα στρώματα του πληρωτικού υλικού, θα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος του, με ταχύτητα που δεν θα ξεπερνά τα 10m/h και 12m/h αντίστοιχα στην 

πρώτη και δεύτερη βαθμίδα. 

 

Για τον καθαρισμό της κλίνης των πληρωτικών υλικών προβλέπεται αυτόματη 

πλύση του κάθε φίλτρου τόσο με αέρα όσο και με επεξεργασμένο νερό.  

Η εντολή για έκπλυση θα δίδεται από ηλεκτρονικό πίνακα είτε βάσει χρονικού 

προγραμματισμού σε προκαθορισμένη ώρα, είτε με γνώμονα τη διαφορά πίεσης 

εισόδου - εξόδου του νερού με τη βοήθεια διαφορικού πρεσσοστάτη. Ο 

προγραμματισμός θα γίνεται κατά την εγκατάσταση, θα αλλάζει όμως όταν το 

θελήσει ο αρμόδιος χειριστής. 

Η έκπλυση του κάθε φίλτρου θα γίνεται εντελώς αυτόματα. Θα υπάρχει 

δυνατότητα να δοθεί εντολή για πλύση και εκτός προγράμματος χειροκίνητα. 

Επίσης, αν η παραγωγική διαδικασία το απαιτεί θα υπάρχει δυνατότητα να μη δοθεί 

καθόλου πρόγραμμα αυτόματης πλύσης αλλά η έναρξη της διαδικασίας έκπλυσης 

να γίνεται κατά βούληση.  Η παροχή έκπλυσης του φίλτρου με νερό θα είναι τέτοια 

ώστε η αντίστροφη έκπλυση να γίνεται με ταχύτητα διέλευσης νερού 30 m/h.  

Το ύψος του πληρωτικού υλικού στο κάθε φίλτρο θα είναι τουλάχιστον 1 m (υλικά 

φιλτράνσεως και υποστρώματα χαλικιών), όπως απαιτείται για καλή ποιότητα 

φίλτρανσης και θα αποτελείται από υλικά διήθησης, κατάλληλης κοκκομετρικής 

σύστασης και ειδικού βάρους, ώστε να μην αναμιγνύονται κατά την αντίστροφη 

πλύση. Το κυλινδρικό ύψος του κάθε δοχείου θα είναι 1800mm για την σωστή και 

αποτελεσματική εκτόνωση των υλικών κατά την αντίστροφη έκπλυση. Το 

ελεύθερο ύψος για την εκτόνωση των υλικών κατά την αντίστροφη πλύσης θα 

είναι κατ’ ελάχιστον 25% του κυλινδρικού ύψους. 
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Τα διηθητικά υλικά θα στηρίζονται σε ψευδοπυθμένα, ο οποίος θα καταλαμβάνει 

την συνολική επιφάνεια φίλτρανσης και θα φέρει ειδικούς διασπορείς νερού, 

τουλάχιστον 100, κατάλληλους για την ομαλή διανομή του νερού και του αέρα 

κατά την λειτουργία και κατά την πλύση του κάθε φίλτρου. 

Το δοχείο του κάθε φίλτρου θα είναι κυλινδρικό, με άνω και κάτω θολωτά 

καλύμματα τύπου Klöpper, σύμφωνα με του Γερμανικούς κανονισμούς AD-

Merkblaetter, από χαλυβδοέλασμα RSt 37-2 κατάλληλης ποιότητας και πάχους. 

Εσωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με κατάλληλη για τρόφιμα αντιδιαβρωτική 

επένδυση (να αναφερθεί το πάχος σε μm), ενώ εξωτερικά θα φέρει εποξειδική 

βαφή για μέγιστη προστασία στις συνθήκες περιβάλλοντος (να αναφερθεί το πάχος 

σε μm). Θα έχει εξωτερική διάμετρο από 1600-2100mm αναλόγως βαθμίδας 

φίλτρανσης και σχεδίασης και ύψος περίπου 3200-3500mm. Η μέγιστη πίεση 

λειτουργίας του φίλτρου θα είναι τα 6bar. 

Για τον εύκολο και ασφαλή έλεγχο το δοχείο του κάθε φίλτρου θα φέρει, επί ποινή 

αποκλεισμού δύο (2) ανθρωποθυρίδες διαμέτρου 500mm έκαστη, μία στο κάτω 

μέρος του και μία στο κατακόρυφο κυλινδρικό μέρος του για την είσοδο ενός 

ανθρώπου στο εσωτερικό του εφόσον αυτό χρειαστεί. Στο άνω μέρος του θα φέρει 

άνοιγμα διαμέτρου 300mm για την εύκολη συμπλήρωση των πληρωτικών υλικών, 

όταν αυτό απαιτηθεί. Το φίλτρο θα στηρίζεται σε πόδια για αποφυγή φθοράς από 

την υγρασία αλλά και για να μπορεί να είναι εύκολα επισκέψιμο στο κάτω μέρος 

του. 

Το κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται από χαλύβδινο σύστημα σωληνώσεων. Την 

αυτόματη λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχουν πνευματικές βάνες πεταλούδας 

ελαστικής έμφραξης εξασφαλίζοντας μικρή πτώση πίεσης - σε αντίθεση με τις 

διαφραγματικές βαλβίδες - με έδρα και δίσκο από υλικά κατάλληλα για χρήση σε 

πόσιμο νερό. Για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης οι βάνες θα 

ανοιγοκλείνουν με τέλειο συγχρονισμό, ενεργοποιούμενες από πνευματικό έμβολο, 

που θα είναι συνδεδεμένο με τις κύριες βαλβίδες του ταχυδιυλιστηρίου (είσοδος-

έξοδος νερού κατά την κανονική λειτουργία και κατά την πλύση) και το οποίο θα 

παίρνει πνευματικά εντολή από τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα-πιλότο. Με τον 

τρόπο αυτό θα έχουμε αποφυγή υδραυλικού πλήγματος, απλούστερη και 

ελεγχόμενη εγκατάσταση.  

Επιπλέον απαιτούμενος εξοπλισμός: 

 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης στον άνω θόλο του κάθε δοχείου 

 Κρουνός εκκένωσης στον κάτω θόλο του κάθε δοχείου 

 Βάνα δειγματοληψίας στην έξοδο 

 Αεροσυμπιεστής με ικανότητα παροχής 280 l/min, έναν για κάθε βαθμίδα 

φίλτρανσης  

 Τμήμα αερισμού του νερού πριν από κάθε βαθμίδα φίλτρανσης, 

αποτελούμενο από σωλήνα αερισμού και σύστημα ελέγχου αέρα αερισμού 

και πνευματικών βανών, μέχρι 3,5 Nm3/h. Σκοπός είναι η οξείδωση του 

σιδήρου και του μαγγανίου ώστε στη συνέχεια να κατακρατείται υπό μορφή 

σκουριάς από την κλίνη του φίλτρου που ακολουθεί.  

Το φιλτραρισμένο νερό θα συλλέγεται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης που 

θα χρησιμοποιείται και για την έκπλυση των φίλτρων. Το φιλτραρισμένο νερό θα 

χλωριώνεται και θα οδηγείται με βαρύτητα στην υφιστάμενη δεξαμενή 
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αποθήκευσής του όπου θα αναμιγνύεται με το αφαλατωμένο νερό του νερού της 

γεώτρησης Μεγάλο Ποτάμι. 

 

3. Σύστημα έκπλυσης 

Το κάθε φίλτρο του συγκροτήματος ταχυδιύλισης θα καθαρίζεται αυτόματα με 

μηχανισμούς που αντιστρέφουν τη ροή εντός του κάθε φίλτρου, παρασύροντας τις 

επικαθίσεις. Για τον λόγο αυτό κατά την έκπλυση θα πρέπει η εκτόνωση των 

διηθητικών υλικών να είναι επαρκής ώστε οι επικαθίσεις να απομακρύνονται 

εύκολα από το ταχυδιυλιστήριο και, στο τέλος της πλύσης, όλες οι επικαθίσεις θα 

πρέπει να έχουν απομακρυνθεί και οι διηθητικές κλίνες και έχουν καθαρίσει 

πλήρως.  

Το σύστημα έκπλυσης θα περιλαμβάνει: 

 Φυσητήρα έκπλυσης  

 Αντλία έκπλυσης 

 Δεξαμενή νερού έκπλυσης φίλτρων  

Λόγω του ότι η σωστή έκπλυση είναι ιδιαιτέρως σημασίας για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του συγκροτήματος, ο κάθε συμμετέχων θα εξηγήσει 

λεπτομερώς τόσο τον τρόπο έκπλυσης του κάθε φίλτρου με αέρα και νερό όσο και 

τον τρόπο ομοιόμορφης κατανομής του νερού στο φίλτρο.  

 

Φυσητήρας έκπλυσης  

Η πλύση του κάθε φίλτρου υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, θα γίνεται και με 

τη χρήση αέρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποκόλληση των ενώσεων που έχουν 

κατακρατηθεί στην κλίνη και έτσι στη συνέχεια να είναι εύκολη η απόρριψή τους 

στην αποχέτευση κατά την αντίστροφη έκπλυση με νερό. 

 

Αντλία έκπλυσης 

Η τροφοδοσία του κάθε φίλτρου με την απαραίτητη ποσότητα καθαρού νερού από 

τη δεξαμενή έκπλυσης, θα εξασφαλίζεται από κατάλληλη αντλητική διάταξη. Η 

αντλία θα είναι οριζόντια, φυγοκεντρικού τύπου, ανοξείδωτης κατασκευής από 

AISI316L, υπολογισμένη να καλύπτει άριστα τις ανάγκες έκπλυσης.  

 

Δεξαμενή έκπλυσης 

Η δεξαμενή θα είναι χωρητικότητας 50m3 τόσο για την έκπλυση των φίλτρων όσο 

και για την προσωρινή αποθήκευση του παραγόμενου νερού. Το παραγόμενο νερό 

θα προωθείται στην υφιστάμενη δεξαμενή μέσω κατάλληλου αντλητικού 

συγκροτήματος. Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατάλληλης παροχής και 

μανομετρικού 2bar τουλάχιστον. Θα προσφέρονται δύο αντλίες, η μία εφεδρική, 

πλήρως εγκατεστημένη. Στη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης θα υπάρχουν 

εγκατεστημένοι αυτοματισμοί που θα διακόπτουν την τροφοδοσία νερού προς το 

σύστημα, σε περίπτωση επάρκειας του νερού στη δεξαμενή. 

4. Δοσιμετρικές διατάξεις 

Όλες οι προσφερόμενες δοσιμετρικές αντλίες θα είναι κατάλληλες για τη χρήση 

που προορίζονται. Αναλυτικοί υπολογισμοί, επί ποινή αποκλεισμού, της δόσης του 

κάθε χημικού έγχυσης που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του 
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συστήματος φίλτρανσης και της αντίστοιχης διαστασιολόγησης της δοσιμετρικής 

αντλίας, θα γίνονται στο Τεύχος Υπολογισμών. 

Η κάθε προσφερόμενη δοσιμετρική διάταξη θα αποτελείται από: 

Δύο (2) Δοσιμετρικές αντλίες (η μία εφεδρική): Η δοσιμετρική αντλία θα είναι 

διαφραγματικού τύπου με ενσωματωμένο κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον προστατεύει από τις 

διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το 

διάλυμα θα είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στις συνθήκες λειτουργίας. Η 

δυναμικότητα της δοσιμετρικής αντλίας θα αποδεικνύεται ότι είναι τέτοια ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες της διεργασίας. Η παροχή της θα είναι ρυθμιζόμενη με 

έναν διακόπτη, από 0% έως 100% της μέγιστης παροχής. Θα διαθέτει δυνατότητα 

υψηλής ακρίβειας ρύθμισης ακόμα και για χαμηλές παροχές δοσιμέτρησης. Η 

δοσιμετρική αντλία δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας. Ο 

κινητήρας της θα διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ65. Η δοσιμετρική αντλία θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και 

από τις απαιτούμενες βαλβίδες (κατάθλιψης, αντεπιστροφής, εξαέρωση, κλπ). 

Κάδο διαλύματος από όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίος θα είναι 

κατασκευασμένος από ανθεκτικό στις ουσίες αυτές πλαστικό υλικό και θα φέρει 

δείκτη στάθμης.  Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 180 λίτρα. 

5. Πίνακας και αυτοματισμός 

Το συγκρότημα φίλτρανσης θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος θα 

προγραμματίζεται και θα εκτελεί αυτόματα τους κύκλους απόπλυσης, θα έχει 

σήμανση CE και βαθμό προστασίας ΙΡ65 τουλάχιστον. Δεν θα είναι τοποθετημένος 

πάνω στο φίλτρο και θα μπορεί να ελέγχει μέχρι και τέσσερα (4) φίλτρα, ώστε σε 

περίπτωση αναβάθμισης και μελλοντικής επέκτασης να μη χρειάζεται πρόσθετος 

πίνακας. 

6. Πίνακας ισχύος 

Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα ισχύος του φυσητήρα, των αεροσυμπιεστών, των 

αντλιών τροφοδοσίας, των αντλιών έκπλυσης και των φίλτρων. Θα συνεργάζεται 

με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου των φίλτρων. Θα φέρει σήμανση CE.  

7. Μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια (container) 

Η μονάδα (εκτός των φίλτρων αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης) θα βρίσκεται 

εργονομικά εγκαταστημένη εντός καινούργιου μεταλλικού εμπορευματοκιβωτίου 

(container) του οποίου οι διαστάσεις και ο αριθμός θα αναλύονται λεπτομερώς.  

Το εμπορευματοκιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα του 

οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στην προσφορά, θα φέρει μία μεγάλη 

θύρα για εύκολη είσοδο – έξοδο και επισκεψιμότητα. Η μέθοδος βαφής του κάθε 

εμπορευματοκιβωτίου (container), θα παρουσιάζεται αναλυτικά από τον 

προμηθευτή. 

Για την εξασφάλιση των άνετων συνθηκών εργασίας εντός του 

εμπορευματοκιβωτίου θα υπάρχει διάταξη εξαερισμού (για την απαγωγή 

θερμότητας) και σύστημα κλιματισμού. Επίσης θα διαθέτει άριστη θερμομόνωση 

και θα φέρει λαμπτήρες φθορισμού για κατάλληλο φωτισμό. 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/2016                                       ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10/10/2016                                   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 Α. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ                                                            Σ. ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

 Ηλ/λόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 

 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Μια μονάδα απονιτροποίησης για το νερό 

γεώτρησης ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΚΟΛΛΙΑ 
1 ……….,.. ……….,.. 

2 Μια μονάδα απονιτροποίησης για το νερό 

γεώτρησης ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗΣ 
1 ……….,.. ……….,.. 

3 Μια μονάδα αφαλάτωσης για το νερό 

γεώτρησης ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ 
1 ……….,.. ……….,.. 

4 Μια μονάδα αποσιδήρωσης (φίλτρανσης) για το 

νερό γεώτρησης ΚΟΛΛΙΑ- ΓΑΛΑΤΑ 
1 ……….,.. ……….,.. 

ΣΥΝΟΛΟ ……….,.. 
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Φ.Π.Α. 24% € : ……….,.. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € : ……….,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

& 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………… 

Κατάστημα ………………………..   Ημερομηνία έκδοσης …………………. 

Δ/νση Κωδ …………………..    ΕΥΡΩ……………………….. 

FAX ……………………..              

  

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαλατάς, 18020 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2298042211-43738 

ΦΑΞ: 2298042440 

E-mail: dhmostr@otenet.gr 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ. …………  

 

     Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, 0εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, μέχρι του ποσού …………………. ΕΥΡΩ. υπέρ της Εταιρείας 

………………………… Διεύθυνση……………………………….. Τ.Κ. ……………, δια την συμμετοχή 

mailto:dhmostr@otenet.gr


96 

 

της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της………………………… για τη ………………………. 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ……………. Διακήρυξή σας. 

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

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 

ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση, ότι το σχετικό αίτημά σας, θα μας 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….. 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται 

στην Διακήρυξη δηλ. 210 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας του 

διαγωνισμού + 1 μήνα). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

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

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα  …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ………………

       ΕΥΡΩ. …………………… 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαλατάς, 18020 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2298042211-43738 

ΦΑΞ: 2298042440 

E-mail: dhmostr@otenet.gr 

 

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 

ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 

mailto:dhmostr@otenet.gr
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μας, υπέρ  της εταιρείας ……………………………………….. Δ\νση 

………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων 

της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 

……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 

..-..-…., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ :                                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ 

         Αριθ. Πρωτ. :     

 

                                                                                                          

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Στον Γαλατά, σήμερα  ………….     2016 , ημέρα …………… , οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι : 

1. Ο Δήμος Τροιζηνίας- Μεθανων εκπροσωπούμενη από τον κ. …………….., 

Δήμαρχο Τροιζηνίας- Μεθάνων 

2. Η επιχείρηση …………. , Δ/νση……. , ΑΦΜ ……….., ΔΟΥ .. εκπροσωπούμενη 

από τον ……………………. 

συνήλθαν στα γραφεία του …………………. και συνομολόγησαν με το παρόν τα εξής: 
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Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την αναφερόμενη παραπάνω ιδιότητα του 

και έχοντας υπ’ όψη : 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

β) Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.δ. 145/2010 

«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β' 2494, όπως διορθώθηκε και 

ισχύει ΦΕΚ Β' 2822). 

γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων ». 

δ)  Το  Ν. 4270/14 περί Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) « Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών  και Υπηρεσιών », όπως ισχύει. 

ζ) Την ……. / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό ……   

η) Την υπ’ αριθμ. Α/Α ……/…..-…-16 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : ………………..) . 

Αναθέτει 

          στον δεύτερο των συμβαλλομένων την  προμήθεια των ειδών «ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»  

για το Δήμο Τροιζηνίας- Μεθνων. 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο σύμβασης 

       Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού 

είναι  η προμήθεια ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ όπως αναγράφονται στην προσφορά του 

αναδόχου. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος προσκόμισε 

την υπ’ αριθ. …………  εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ……….. €  από το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ……………. . 

Άρθρο 2ο 

Τιμή  

     Η συνολική τιμή είναι ……….. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (………….. € 

προ ΦΠΑ + ……………… ΦΠΑ 24% )  

     Οι κρατήσεις ( Ε.Α.Α.Δ.Σ 0,10% , ΧΑΡΤ 3% επί ΕΑΑΔΣ, ΟΓΑ  20% επί 

χαρτοσήμου ΕΑΑΔΣ, Προκαταβολή Φόρου 4,00% (προμήθεια) ) βαρύνουν 

αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
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Άρθρο 3ο 

 

Χρόνος παράδοσης 

 

Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών ορίζεται σε εκατόν  

είκοσι (120 ) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

  

Άρθρο 4ο 

 

Αναπροσαρμογή τιμών 

 

Κάθε αναπροσαρμογή τιμών της προσφοράς ή της σύμβασης αποκλείεται και για τα 

δυο συμβαλλόμενα μέρη.  

    

Άρθρο 5ο  

 

Τρόπος Πληρωμής 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

διακήρυξης, ως εξής: 

- με καταβολή 30% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως προκαταβολή, 

- το υπόλοιπο, έως το 90% της συμβατικής αξίας, με την παράδοση των 

μονάδων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, συνδεδεμένων με κάθε δίκτυο 

και μετά την υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή και μετά τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας και των 

προδιαγραφών της, όπως αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 

- με την καταβολή του υπολοίπου 10%, μετά από χρονικό διάστημα 10 ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής του παραπάνω πρωτοκόλλου παραλαβής, 

ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. Στο χρονικό αυτό 

διάστημα θα πραγματοποιηθούν πολλαπλές δοκιμές λειτουργίας κατά τις οποίες 

θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήματα και των τεσσάρων μονάδων και 

ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν όλες 

οι συνδέσεις με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θαλασσινού και 

παραγόμενου νερού και απόρριψη της άλμης. 

 

 

Άρθρο 6ο 

 

Γενικοί όροι 

 

1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα 

Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκελιστικά 

αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 
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3. Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίηση 

της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης και των δυο συμβαλλομένων. 

     

Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της σύμβασης οι συμβαλλόμενοι 

υπέγραψαν τρία όμοια ( 3) πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο  ανάδοχος. 

 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

         Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας- Μεθάνων               Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος                                             

                                                           

  

    

                                                                                              

         …………………………………………… 
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