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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δειγματοληψιών
και εργαστηριακών αναλύσεων 
στερεών και υγρών αποβλήτων 
καθώς και επιφανειακών νερών για 
τον έλεγχο των περιβαλλοντικών 
όρων έργων και δραστηριοτήτων 
στην Π.Ε Λάρισας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

CPV: 71620000-0 Υπηρεσίες 
Αναλύσεων, 
71900000-7  Εργαστηριακές Υπηρεσίες

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
άνευ ΦΠΑ:  
32.258,06 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%):  
40.000 €

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133/Α/19-7-2018)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».

3. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Θεσσαλίας και την

υπ’ αριθμ. 15840/156612 περί ολικής τροποποίησης -  επικαιροποίησης  (ΦΕΚ Β'/ 4788/26-10-2018)

όπως ισχύει.

4. Το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 

5. Το  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α’  147A/08.08.2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

6. Το  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  Α’  143/28.06.2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 
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7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/8.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

9. Το  Ν.  4013/2011  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  &  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄86). 

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

11. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»

12. Την υπουργική απόφαση 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  24/Α/2012)  «Ποινική  προστασία  του  περιβάλλοντος  –
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

14. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

15. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  209/Α/2011)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

16. Την Κ.Υ.Α.  Υ2/2600/2001  (ΦΕΚ 892/Β/2001)  «Ποιότητα  του  νερού  ανθρώπινης  κατανάλωσης,  σε
συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  1998/83/ΕΚ  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της  3ης

Νοεμβρίου  1998»,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  από  την  Υ.Α.  ΔΥΓ2/Γ.Π.  οικ.  38295/2007  (ΦΕΚ
630/Β/2007) και την Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/2006 (ΦΕΚ 141/Β/2006)

17. Την αριθ. 20221/20-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί σύστασης του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε.

Λάρισας, όπως αυτή ισχύει

18. Το με αρ. πρωτ. 20041/14-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις Υπηρεσίες της Π.Ε Λάρισας

σχετικά με τις προτάσεις τους  με τις  δειγματοληψίες-αναλύσεις στερεών & υγρών αποβλήτων καθώς

και νερών.

19. Το με αρ. πρωτ.7099/28-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού

Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Λάρισας.

20. Το με αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ.5.23/3246/6-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας.

21. Το με αρ.  πρωτ. 659/4-12-2018  έγγραφο του τμήματος Υδροοικονομίας Π.Ε Λάρισας της Δ/νσης

Υδροοικονομίας & Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β

22. Το α/α λογιστικής καταχώρησης για ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης στον ΚΑΕ 0899 είναι ο αριθμ. 685
του έτους 2019.

23. Το με ΑΔΑΜ  19REQ004374045 2019-01-25 Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΣ.

24. Την με αριθμό 293/2019 (Πρακτικό 5Ο/12.02.2019 - ΑΔΑ: ΡΟ2Α7ΛΡ-ΝΒΘ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  για  την  έγκριση  δαπάνης  και  διενέργειας  Συνοπτικού
Διαγωνισμού.

25. Την  υπ’ αριθ. 741/14-2-2019, (Α/Α 693, ΑΔΑ: 6ΨΕΘ7ΛΡ-ΝΞΥ, ΑΔΑΜ 19REQ004488010 2019-02-19)
Απόφαση  έγκρισης  ανάληψης  πολυετούς  υποχρέωσης  της  Δ/νσης  Οικονομικών  της  Περιφέρειας
Θεσσαλίας 

26. Το 13-2-2018 πρακτικό συγκρότησης συλλογικών οργάνων.

27. Την  υπ΄  αριθ.  418/2019  (Πρακτικό  7ο /26-2-2019  ΑΔΑ:  953Σ7ΛΡ-ΙΚ5)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων

28. Την ανάγκη για διενέργεια δειγματοληψιών – αναλύσεων στερεών & υγρών αποβλήτων καθώς και
νερών, για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων στην Π.Ε. Λάρισας.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη
τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών δειγματοληψιών και
εργαστηριακών  αναλύσεων στερεών & υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειακών νερών
για  τον  έλεγχο  των  περιβαλλοντικών  όρων  έργων  και  δραστηριοτήτων  στην  χωρική
αρμοδιότητα της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρεια Θεσσαλίας, για διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι 31-12-2020
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακόσια πενήντα
οκτώ  Ευρώ και  έξι  λεπτών (32.258,06  €)  άνευ  ΦΠΑ  και  σαράντα  χιλιάδων  Ευρώ (40.000)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Οι προσφορές αφορούν το σύνολο των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών:
Δευτέρα  18/3/2019  και  ώρα  10:00  πμ στο  Γραφείο   250  της  Γραμματείας  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας  (Διεύθυνση,
Διοικητήριο - 2ος όροφος).
Τεύχη  του  Διαγωνισμού  και  τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  Προκήρυξης
παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.

Ημερομηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού:
Δευτέρα  18/3/2019  και  ώρα  11:00  πμ στο  Γραφείο  250  της  Γραμματείας  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας  (Διεύθυνση,
Διοικητήριο - 2ος όροφος).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Παραρτήματος, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από την αρμόδια
Επιτροπή που ορίστηκε για το σκοπό τούτο με την αριθμό. αριθ. 418/2019 (Πρακτικό 7ο /26-2-
2019 ΑΔΑ: 953Σ7ΛΡ-ΙΚ5) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 41100

Τηλέφωνο 2413506256

Φαξ 2413506179

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο v  .  tsourli  @  thessaly  .  gov  .  gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασιλική Τσουρλή

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thessaly.gov.gr

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)
Το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
Ο υποψήφιος, του οποίου η οικονομική προσφορά έχει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Μειοδότης που, κατόπιν της ενδεδειγμένης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
υπογράφει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την παροχή
των υπηρεσιών που προβλέπονται από την παρούσα.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
- Αναθέτουσα  Αρχή  στο  κείμενο  της  παρούσης  και  της  σύμβασης  είναι  η  Περιφέρεια

Θεσσαλίας.
- Η  υπηρεσία  που  διεκπεραιώνει  τις  διαδικασίες  διενέργειας  του  διαγωνισμού  είναι  η

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Διοικητήριο - 2ος όροφος).
- Αρμόδιο όργανο που αναλαμβάνει την επίβλεψη της υλοποίησης της σύμβασης είναι τα μέλη

του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λάρισας, όπως αυτά ορίζονται με τις σχετικές & ισχύουσες αποφάσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το  αντικείμενο  της  παρούσας  προκήρυξης  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  δειγματοληψιών  και
εργαστηριακών  αναλύσεων στερεών & υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειακών νερών για
τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων στην χωρική αρμοδιότητα
της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
31-12-2020.

Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος είναι:
1) Δειγματοληψίες όπως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα (1. Δειγματοληψίες εντός της 

χωρικής  αρμοδιότητας Π.Ε Λάρισας): 
Α) Λύματα  υγρών  αποβλήτων  επεξεργασμένων  και  ανεπεξέργαστων  από  

εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  αυτών,  καθώς  και  ιλύος  από  τέτοιου  είδους  
εγκαταστάσεις.

Β) Απόβλητα  βιομηχανικών  και  άλλων  εγκαταστάσεων  (υγρά,  στερεά),  σημεία  
απόρριψης αποβλήτων ή σε σημεία εντοπισμού ασυνήθιστων περιστατικών

Γ) Σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δ) Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Ε) Σε νερά από ποταμούς, χείμαρρους και απορροές
ΣΤ) Θαλασσινού νερού και ιζημάτων σε περιπτώσεις ασυνήθιστων περιστατικών
Ζ) Εδαφών  για  τον  εντοπισμό  πχ  βαρέων  μετάλλων  σε  αυτά,  καθώς  και  άλλων  

στερεών υλικών (πχ στερεά απόβλητα) για τον εντοπισμό επικίνδυνων στοιχείων-
ενώσεων σε αυτά και δοκιμές εκπλυσιμότητας στερεών.

5
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Η) Δειγματοληψίες πόσιμου νερού από σημεία των δικτύων ύδρευσης όλων των Δήμων 
του Νομού Λάρισας, τακτικού ή έκτακτου χαρακτήρα, καθόλη τη διάρκεια του έτους

Θ) Δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων (πχ από γεωτρήσεις και φυσικές πηγές)
Ι) Οργάνωση αποστολών δειγματοληψίας-αυτοψίας για όλους τους τομείς του φυσικού

αντικειμένου των εργασιών

2) Εργαστηριακές  αναλύσεις και  μετρήσεις  πεδίου  όπως  αναλύονται  στον  ακόλουθο  
πίνακα (2. Εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις πεδίου).

3) Συνεχής  παρακολούθηση  (monitoring). Τοποθέτηση  σε  αντιπροσωπευτικά  σημεία  
οργάνων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής χαρακτηριστικών παραμέτρων ποιότητας 
των  νερών  που  θα  μετρούν  θερμοκρασία,  ph αγωγιμότητα,  διαλυμένο  οξυγόνο,  
θολερότητα κλπ σε συνεχή βάση και κατά περίπτωση.

4) Επεξεργασία  και  αξιολόγηση  δεδομένων.  Όλα  τα  στοιχεία  των  μετρήσεων  θα  
καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και θα γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση τους.

Αριθμός δειγμάτων
Το αντικείμενο του έργου καταρχήν προσδιορίζεται σε δειγματοληψίες όπως αναφέρονται στον
κάτωθι  πίνακα και  στο πεδίο  1.  «Δειγματοληψίες  εντός  της χωρικής  αρμοδιότητας  της  Π.Ε
Λάρισας» .
Στο  πεδίο  2  «Εργαστηριακές  αναλύσεις  και  μετρήσεις  πεδίου»,  το  αντικείμενο  του  έργου
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Δειγματοληψίες εντός της 
χωρικής  αρμοδιότητας Π.Ε 
Λάρισας

1.1 Σε απόβλητα βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, 
σημεία απόρριψης αποβλήτων ή σε σημεία εντοπισμού 
ασυνήθιστων περιστατικών

60

1.2 Σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 25
1.3 Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 20
1.4 Σε νερά από ποταμούς, χείμαρρους και απορροές-

Γεωτρήσεις 100

1.5 Σε πόσιμα νερά 20
1.6 Εδαφών για τον εντοπισμό π.χ. βαρέων μετάλλων σε 

αυτά, καθώς και άλλων στερεών υλικών (π.χ. στερεά 
απόβλητα) για εντοπισμό επικίνδυνων στοιχείων – ενώσεων
σε αυτά και δοκιμές εκπλυσιμότητας στερεών

5

1.7 Θαλασσινού νερού και ιζημάτων σε περιπτώσεις 
ασυνήθιστων περιστατικών

5

1.8 Λύματα υγρών αποβλήτων επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, 
καθώς και ιλύος από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

10

2. 
Εργαστηριακές 
αναλύσεις και 
μετρήσεις 
πεδίου

2.1 Χημικές 
αναλύσεις 
αποβλήτων 
(πακέτο)

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
Αιωρούμενα στερεά (SS)
Μονάδες pH
Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε mg/l

60

2.1.1 Χημικές 
Αναλύσεις 
αποβλήτων 
(κατά 
περίπτωση)

Λίπη & Έλαια 5
Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες (ορυκτέλαια) 5
Χλρωριούχα 20
Φώσφορος 20
Ολικό Άζωτο 20
Οργανικό Άζωτο 20
Απορρυπαντικά 20
Φαινόλες 20
Θειϊκά 20
Ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟC) 20
Θολερότητα 20
Ολικά διαλυμένα στερεά TDS 20
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Θερμοκρασία 20
Χρώμα 20
Αμμωνία 20
Νιτρικά 20

2.2 Χημικές 
αναλύσεις 
Νερών(πακέτο)

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
Αιωρούμενα στερεά (SS)
Μονάδες pH
Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε mg/l

100

2.2.1  Χημικές 
αναλύσεις 
Νερών (κατά 
περίπτωση)

Λίπη & Έλαια 20
Θολερότητα 20
Χρώμα 20
Χλωροφύλλη 10

Θρεπτικά 

Αμμωνία 90
 Νιτρικά 90
Νιτρώδη 90
Φωσφορικά 90

Ολικός φώσφορος 90
Διαφάνεια 20
Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 20
Χλωριούχα 20
Ολική σκληρότητα 20
Ολικός  οργανικός άνθρακας (TOC) 20
Ολικό Άζωτο 20
Προσδιορισμός ανιόντων  (F,Cl, NO3, SO4) 20
Προσδιορισμός κατιόντων (Li,Na, K,Co, Mg) 20
Ολικού και ελεύθερου χλωρίου 20
Προσδιορισμός επιφανειοδραστικών παραγόντων 
(απορρυπαντικά)

20

Προσδιορισμός Ολικών και ελεύθερων κυανιούχων 20
Φαινόλες 20
Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες 10
Προσδιορισμός υδρόθειου 20
Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου 20
Ανθοτροφικός δείκτης 20
Δείκτης ποιότητας νερού 20

2.2.2 Χημικές 
Αναλύσεις 
Λιμνών(πακέτο)

Διαλυμένο οξυγόνο

250

ΡΗ μονάδες
Αιωρούμενα στερεά
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
Ολικός φώσφορος
Νιτρώδη ιόντα
Φαινολικές ενώσεις
Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες 
Ελεύθερη αμμωνία (NH3)
Ολική αμμωνία
Ολικού υπολειμματικό  χλώριο
Ολικός ψευδάργυρος
Διαλυμένος χαλκός
Αγωγιμότητα

2.3 
Μικροβιολογικές
αναλύσεις

Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22±2 C 
ΚΑΙ 36±2 C 50

Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών 90
Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών κοπρανώδους
προέλευσης 90

Καταμέτρηση Escherichia coli 90
Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridioum perfringers 
(συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

50

Ανίχνευση και καταμέτρηση  Salmonella sp 20
Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas Aeruginosa 50
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterococcus 50
Ανίχνευση και καταμέτρηση legionella pneumophila 20

2.4 
Προσδιορισμός 
βαρέων 
μετάλλων

Σίδηρος (Fe) 40
Χαλκός (Cu) 40
Αρσενικό (As) 40
Χρώμιο(Cr) 30
Υδράργυρος(Hg) 30
Ψευδάργυρος(Zn) 30
Μαγγάνιο (Mn) 40
Μόλυβδος(Pb) 40
Κάδμιο (Cd) 40
Νικέλιο(Ni) 30
Ολικό  χρώμιο 30
Αργίλιο (Al) 30
Βόριο (Β) 30

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που  ασκούν
δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της  παρούσας  διακήρυξης, δραστηριοποιούνται
νόμιμα στον τομέα, πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και δεν έχουν αποκλειστεί από
διαγωνισμούς του Δημοσίου με σχετικές αποφάσεις.
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και  4  του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί  ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει  να  είναι  τέτοια  που  να  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  ενός  και  μοναδικού  φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 3 –ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(1) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική  

Προσφορά» και
(2) ένας οπωσδήποτε σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

1. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο συγκεκριμένος υπο-φάκελος περιέχει τα εξής:

1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Κατά την  υποβολή προσφορών οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν το  Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 όπως
εγκρίθηκε (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο
εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  και  ότι  δεν
βρίσκονται σε κάποια από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά
πρόσωπο/-α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό,  σύμφωνα  με  το  ισχύον  θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον
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οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.  (Πρβλ.  Κανονισμό (ΕΕ)  2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Στο μέρος  VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Στην  περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  78  του  Ν.  4412/2016  θα  πρέπει  να
προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την
νομική τους μορφή.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 131. του Ν.
4412/2016 θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’
αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε
τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  θα  πρέπει  να  υποβάλει  πίνακα  προτεινόμενων
υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας, η Αναθέτουσα Αρχή:
α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα
με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16 και
β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την
ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
Το προς συμπλήρωση τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ), αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα
της παρούσας.

1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   (Άρθρο 94   Ν.4412/2016)
Η  Τεχνική  προσφορά  αποτελεί  το  έγγραφο  ή  έγγραφα  με  τα  οποία  ο  υποψήφιος
περιγράφει  και  τεκμηριώνει  τη  μεθοδολογία  υλοποίησης  του  αντικειμένου  της
παρούσας,  ότι  διαθέτει  επαρκή  και  κατάλληλο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  να
ανταποκριθεί  στην  εκτέλεση  του  φυσικού  αντικειμένου  της  παρούσας  διακήρυξης
(ποιοτικά και ποσοτικά) καθ’ όλη τη διάρκεια του, καθώς και το ισχύον Πιστοποιητικό
Διαπίστευσης από το Εθνικό σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17025:2005 για τις δειγματοληψίες  και αναλύσεις του φυσικού αντικειμένου.
Επίσης, στην περίπτωση όπου η προσφορά υποβάλλεται από πχ ένωση, κοινοπραξία,
υπεργολαβικό σχήμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιγραφεί αναλυτικά η κατανομή του
αντικειμένου  (τόσο  ως  είδη  υπηρεσιών  όσο  και  το  ποσοστό  που  αναλογεί)  που
προορίζεται να αναλάβει ο κάθε συμμέτοχος.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,
εφόσον συντρέχει  στο πρόσωπό του (αν πρόκειται  για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων )
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α (Λόγοι που σχετίζονται
με ποινικές καταδίκες) του ΤΕΥΔ:
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
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άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και  για  την  αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β Λόγοι
που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  του
συνημμένου ΤΕΥΔ),  και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει
με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης.  Αν  ο  προσφέρων  είναι
Έλληνας  πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική  ασφάλιση.  Δεν  αποκλείεται   ο  προσφέρων,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.  Κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’
εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί  ή  όταν ο
προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.
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4. Εάν  τελούν  υπό  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  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής βάσει του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 αφορούν:
1. την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Ι. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να
είναι  εγγεγραμμένα  στα  οικεία  Επιμελητήρια.  Αφετέρου  τα  αλλοδαπά
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  να  είναι  εγγεγραμμένα  σε  ένα  από  τα
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης  τους  (Παράρτημα  ΧΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  του
Ν.4412/2016). Στην περίπτωση που στη χώρα καταγωγής τους απαιτείται
να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για
να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται
ότι  τη  διαθέτουν.  Η  αποτύπωση  των  άνω  γίνεται  στο  Μέρος  IV.A
(Καταλληλότητα) του συνημμένου ΤΕΥΔ.

2. την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
I. Η επάρκεια  και  η  καταλληλότητα  του διαθέσιμου εξοπλισμού,  τα μέσα

δειγματοληψίας,  συντήρησης  και  μεταφοράς  δειγμάτων  στο  εργαστήριο
(αυθημερόν σε καθημερινή βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή και
αργιών όταν προκύπτει  σε ειδικές έκτακτες περιπτώσεις).  Η αποτύπωση
των  ως   άνω  γίνεται  στο  Μέρος  IV.Γ  (Τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα) του συνημμένου ΤΕΥΔ.

3. τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
I. Ισχύον  Πιστοποιητικό  Διαπίστευσης  κατά  το  διεθνές  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ

ISO/IEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) για τις
δειγματοληψίες και τις αναλύσεις του φυσικού αντικειμένου του έργου του
διαγωνισμού που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του υποψηφίου. Η αποτύπωση
των ως άνω γίνεται στο Μέρος IV.Δ (Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) του συνημμένου ΤΕΥΔ.

2. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  Άρθρο 95   Ν.4412/2016)
Ο συγκεκριμένος υπο-φάκελος θα πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
το υπόδειγμα τεύχους Οικονομική Προσφοράς (που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα
της παρούσας).

 Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  δίνονται  ανά  μονάδα  σε  ΕΥΡΩ,  προ  Φ.Π.Α.  και
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και
λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 
β)  δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
102 του ν. 4412/2016
γ)  της  οποίας  το  συνολικό  κόστος  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  (δηλ.  η  συνολική
προσφερόμενη τιμή) υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 
δ)  που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής
ε)  στην οποία δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην οποία ορίζεται  χρόνος ισχύος
μικρότερος από τον ζητούμενο, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
στ)στην  οποία  δεν  συμπληρώνεται  έστω  και  ένα  πεδίο  του  ΕΝΤΥΠΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι  προσφορές  των  οικονομικών  φορέων  υποβάλλονται  εγγράφως.  Δεν  επιτρέπονται
εναλλακτικές  προσφορές.  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και
να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται
από  την  παρούσα  διακήρυξη,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα,  στην  ελληνική
γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΓΡΑΦΕΙΟ 250)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ
υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.

2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις
εξής ενδείξεις:
2.1 Τα στοιχεία του αποστολέα:

ΠΛΉΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΊΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
ΤΚ, ΠΟΛΗ
ΤΗΛΈΦΩΝΑ, FAX.

2.2 Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ

2.3 Την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 120 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.4 Την ένδειξη:
Αριθμός Διακήρυξης:  1146/4-3-2019

2.5 Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δευτέρα  18/3/2019  και ώρα 10:00 πμ.

Η  προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  και  ταχυδρομικώς  στην  παραπάνω  διεύθυνση, ως
συστημένη.  Όσες  προσφορές  υποβληθούν  έτσι,  θα  παραληφθούν  μόνο  αν
πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Προσοχή:  Η  ημερομηνία  σφραγίδας  του  ταχυδρομείου  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.
Εκπρόθεσμες  προσφορές  δεν  θα  παραλαμβάνονται  ή  εφόσον  παραληφθούν,  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και  μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την
διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας των προσφορών.
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διαγωνισμού)  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από  αυτούς.  Οι
παριστάμενοι  στην  διαδικασία  επιδεικνύουν  αστυνομική  ταυτότητα  ή  άλλο  ισοδύναμο
έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 
Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» καθώς και ο φάκελος της
«Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται  κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
Α)  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σε  κλειστή  συνεδρίαση,  ελέγχει  την  πληρότητα  και  την
ορθότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στη
διακήρυξη.  Β)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται,  εφόσον  δεν  ασκηθεί  ένδικο  μέσο  κατά  της
απόφασης  απόρριψης  της  προσφοράς  ή  εφόσον  έχει  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία
άσκησης  ενδίκων μέσων κατ’  αυτής  ή  έχει  υποβληθεί  παραίτηση  από  τυχόν  ασκηθέν
ένδικο μέσο.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει  η  κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  καταχώριση  σε  πρακτικό α)  όσων
υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  των  υποβληθέντων  αυτών  δικαιολογητικών  και  τα
αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών,  β)  των  στοιχείων  της  τεχνικής  προσφοράς  και  τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών.
Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
Τ  ο πρακτικό με τα αποτελέσματα των τριών ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται  με μια
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους
προσφέροντες  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση ανάδειξης προσωρινού ανάδοχου δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα
ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016 που
αφορά την συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
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Κατά  των  παραπάνω  μπορεί  να  ασκηθεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του
Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή
της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
1.  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  τον

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 3 (παρ 1.1) της παρούσας,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.  Τα  δικαιολογητικά  που  πρέπει  να  προσκομίσει  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  τα
ακόλουθα:

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.

σύστασης,  τροποποιήσεων  καταστατικού  και  γ)  Φ.Ε.Κ.,  στο  οποίο  υπάρχει
δημοσιευμένη  ολόκληρη  η  ανακοίνωση  με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής
της Ε.Π.Ε.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και  στοιχεία  πρέπει  να αποδεικνύουν την εν
γένει  νομική  κατάσταση  του  συμμετέχοντος  και  από  αυτά  πρέπει  να  προκύπτουν  ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους  το  νομικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα,
θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες
πριν  από  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ότι  δεν  έχει
πραγματοποιηθεί  άλλη  μεταβολή  στην  εταιρική  κατάσταση ύστερα από  το  τελευταίο
καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί  με  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

 Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να
περιβληθεί  από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε
περίπτωση  κατακύρωσης  της  σύμβασης  σε  αυτή,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι
πλήρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για
οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τότε  εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης
των  συμβατικών  όρων  από  τα  εναπομείναντα  μέλη  εξετάζεται  από  την  Περιφέρεια
Θεσσαλίας,  η  οποία  και  θα  αποφασίσει  σχετικά.  Εάν  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της
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Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει
να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον του τελευταίου  τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου αφορά  στους  διαχειριστές  για  τις  εταιρείες
περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τους  διαχειριστές  και  τα  ομόρρυθμα  μέλη  για  τις
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε)  και  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου  στους
νόμιμους εκπροσώπους του.

 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο
σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι  είναι  ενήμεροι  ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα
περιεχόμενα  των  πιστοποιητικών χρειάζεται  να  προκύπτει  σαφώς  η  διάρκεια  ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον
ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να
προκύπτει ότι: δε τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται  σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

 Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  το  οποίο  να  έχει  εκδοθεί  μετά  την
έγγραφη  ειδοποίηση  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  με  το  οποίο  θα
πιστοποιείται αφενός η  εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

 Ισχύον  Πιστοποιητικό  Διαπίστευσης κατά  το  διεθνές  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO/IEC
17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) για τις δειγματοληψίες και
τις αναλύσεις του φυσικού αντικειμένου του έργου του διαγωνισμού που έχει εκδοθεί
για λογαριασμό του υποψηφίου.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά  προσκομίζουν  όλα  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό
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Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό. 

Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.

5.  Αν  (και  κατόπιν  των  ενεργειών  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  103  παρ.  2  περί
συμπλήρωσης των εγγράφων) δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν  ή  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν προσκομίσθηκαν
προσηκόντως ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως εκπτώτου  είτε  για  τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

7.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

8.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  αξιολόγησης,
ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014
Επισημαίνεται  ότι  όσον  αφορά  την  υποβολή  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και
κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).
Ειδικότερα:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες
και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί  από αλλοδαπές  αρχές,  υπό  την προϋπόθεση  ότι  τα  τελευταία  είναι  νομίμως
επικυρωμένα  από  την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι  οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν  4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών

υπηρεσιών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή  αποδέσμευση  γίνεται  μετά  την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και
έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να
εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχεται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση
οικονομικό φορέα.

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
-  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει  το ποσό της

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης,  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  τις  εκδίδει,  πρέπει

απαραίτητα  να  αναφέρουν  ότι  αναφέρουν  και  οι  εγγυήσεις  συμμετοχής,  με  τις  εξής
διαφοροποιήσεις:
1. Δεν  απαιτείται  αναφορά  στον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
στ) Οι υπηρεσίες επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές

προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο  προϋπολογισμός  του  διαγωνισμού  βαρύνει  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας
Θεσσαλίας και ανέρχεται το ανώτερο σε 40.000 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ, αρχικά κατανεμημένος ως
εξής:

ΕΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΕ €ΣΕ € ΦΠΑ (24%) ΣΕ €ΦΠΑ (24%) ΣΕ € ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ €
2019 16.129,03 3.870,97 20.000
2020 16.129,03 3.870,97 20.000
ΣΥΝΟΛΑ 32.258,06 7.741,94 40.000

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Για  την  ανάλυση  των  τιμών  της  Προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  είναι

υποχρεωμένοι  να  συμπληρώσουν το  «ΤΕΥΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,  που
επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
3. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η Ελληνική.
4. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας
Θεσσαλίας,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας/Αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

7. Οποιαδήποτε  μεταβολή  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  που  διέπει  την  παρούσα
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι  δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει  να
εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή
αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο  κατακύρωσης είναι  η  απόλυτα  συνολικά  χαμηλότερη  τιμή  χωρίς  Φ.Π.Α για  το
σύνολο της υπηρεσίας, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να  καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους μέχρι την
Δευτέρα 18/3/2019  και  ώρα  10:00  π.μ.  στο  Γραφείο  250  της  Γραμματείας  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας  (Διεύθυνση,
Διοικητήριο - 2ος όροφος), που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία,
στη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 (ΓΡΑΦΕΙΟ 250)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ
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2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  Δευτέρα 18/3/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο 250 της
Γραμματείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας (Διεύθυνση , Διοικητήριο - 2ος όροφος).
3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας υποβολής (παρ. 2 παρόντος άρθρου) καμία
προσφορά  δεν  θα  γίνεται  δεκτή,  αλλά  θα  απορρίπτεται,  χωρίς  να  αποσφραγισθεί,  ως
εκπρόθεσμη.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η  παρούσα  διατίθενται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της
Προκήρυξης,  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  στη  διεύθυνση
www.thessaly.gov.gr στο  σύνδεσμο  «Εφημερίδα  της  Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»),  για  την
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητήσουν  εγγράφως  διευκρινίσεις  για  το  περιεχόμενο  της
παρούσας Προκήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών
για τον διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  κριθεί  απαραίτητη,  θα  αναρτάται  στην  αντίστοιχη  ιστοσελίδα  της
προκήρυξης  την  οποία  θα  πρέπει  να  παρακολουθούν  οι  υποψήφιοι  ώστε  να  καθίστανται
εγκαίρως ενήμεροι.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016)
1.  Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  κατά  της  διακήρυξης  του

διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α)  Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  Η ένσταση
υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας αρχής,  η  οποία  εξετάζεται  από  την  Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

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

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

3.  Ενστάσεις  που  δεν  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  θεωρούνται  ως  μη
υποβληθείσες.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες
με τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.  Θα απορρίπτονται  ως απαράδεκτες,  προσφορές  που παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους
όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  για  διάστημα
εκατόν  είκοσι  (120)  ημερών  από  την  επόμενη  ημέρα  της  διενέργειας  του  το  οποίο  και
αναγράφεται στις ενδείξεις του φακέλου.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί  από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο  από  τη  διακήρυξη (επιπλέον  120  ημέρες).  Μετά τη λήξη  και  του  παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι  η  συνέχιση  του διαγωνισμού εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους,  εφόσον τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο του  ανωτέρω ανωτάτου  ορίου,  παράταση της
προσφοράς  τους,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.  Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής
πρόσκλησης.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην ειδική  πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση του Έργου,  καθώς και  τα δικαιώματα και  τις  υποχρεώσεις  των συμβαλλόμενων
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1. Τα  παραδοτέα  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο  τις  δειγματοληψίες  τις  αναλύσεις  και  τις

αντίστοιχες γνωματεύσεις του επιστημονικού υπευθύνου του Αναδόχου επί των δειγμάτων
που συλλέχθηκαν, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Οι
γνωματεύσεις  θα  γίνονται  με  βάση  τη  νομοθεσία  ή  τους  κανονισμούς  που  διέπουν  την
περιβαλλοντική νομοθεσία. 

2. Η δειγματοληψία διενεργείται από τα εντεταλμένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, να

προβεί  ο  ίδιος  στη  συλλογή  δειγμάτων.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  δεν  είναι  δυνατόν  να
προβλεφθούν, ούτε να προγραμματιστούν, καθώς αφορούν κατά κύριο λόγο ιδιάζουσες και
έκτακτες καταστάσεις (οι οποίες προκαλούνται π.χ. από καταγγελίες).

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την αυθημερόν παραλαβή και μεταφορά δειγμάτων
στο εργαστήριο του, καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή και αργιών όταν προκύπτει σε
ειδικές έκτακτες περιπτώσεις.

5. Τα παραδοτέα θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα με τις σχετικές γνωματεύσεις εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημέρας που του γνωστοποιήθηκε το σχετικό
αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περιπτώσεις όπου το δείγμα λαμβάνεται από τα όργανα
της Αναθέτουσας Αρχής , ο μέγιστος χρόνος στον οποίο πρέπει να αποστείλει τα παραδοτέα
μετρά από την ώρα παραλαβής στις εγκαταστάσεις του.

6. Τα παραδοτέα θα προσκομίζονται  στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής τόσο σε
έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική (μη επεξεργάσιμη) μορφή.
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7. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  αποτελεσμάτων,  το  αρμόδιο  όργανο  θα  διενεργεί
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

8. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο κρίνει ως μη αποδεκτά τα παραδοτέα, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και
τους λόγους της απόρριψης.

9. Στα πρωτόκολλα παραλαβής θα αναγράφονται όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την
παρασχεθείσα υπηρεσία.

10.Ο Ανάδοχος μπορεί να σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του στο πρωτόκολλο παραλαβής.
11.Τα στοιχεία επικοινωνίας, ο τόπος υποβολής των παραδοτέων και οι αρμόδιοι εντεταλμένοι

υπάλληλοι, υπηρεσίες ή κλιμάκια που θα αναλάβουν την επικοινωνία με τον Ανάδοχο, θα
κοινοποιηθούν σε αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι  δυνατή  η  παράταση ισχύος  των  συμβάσεων  προμήθειας  για  δύο  (2)  μήνες  από  τη
συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών με τους ίδιους όρους και τιμές,
μετά  την  έγγραφη  συμφωνία  με  τους  αναδόχους  προμηθευτές  που  θα  κατακυρωθούν  στα
πλαίσια της παρούσης διακήρυξης στο πλαίσιο του συμβατικού κόστους, εφόσον αυτό (δηλ.
το φυσικό αντικείμενο και οι σχετικές πιστώσεις) δεν έχει εξαντληθεί μέχρι 31-12-2020).

ΑΡΘΡΟ 9 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση τις υποχρεώσεις του
εκδίδει τιμολόγιο που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Θεσσαλίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Τιμολόγιο του προμηθευτή που θα φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  Οικονομική  Υπηρεσία  Π.Ε.
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι τυχόν κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή:

0,06%  υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο
375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, και στο ποσό που
προκύπτει από την παραπάνω κράτηση τέλους  χαρτοσήμου 3% και πλέον εισφορά επί
του χαρτοσήμου 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  5143 (Β' 3335/2014) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού,
της  διαδικασίας  παρακράτησης  και  απόδοσης  της  κράτησης  υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),  καθώς  και  των  λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204)
όπως ισχύει».

Παρακράτηση φόρου-κατά την πληρωμή της δαπάνης θα παρακρατείται φόρος 8% επί 
του  καθαρού  ποσού της  αξίας  τους.
Τα έξοδα αποστολής των παραδοτέων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικό Φορέα
073, ΚΑΕ 0899.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί  ή  καθυστερήσει  αδικαιολογήτως την υπογραφή της
σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται να υπογράψει την σύμβαση ο αμέσως επόμενος
στην κατάταξη υποψήφιος.
Εάν  ο  Ανάδοχος  παραβεί  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  τότε  καλείται  προς  παροχή
διευκρινίσεων. Εάν τούτες δεν κριθούν επαρκείς, τότε υπόκειται (αναλόγως τη βαρύτητα της
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αθέτησης  των  συμβατικών όρων)  σε  επιβολή  προστίμου  ή  και  σε  οριστική  κήρυξή του  ως
έκπτωτου με παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η  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 φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι  δυνατό να επιλυθεί  σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Λάρισας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ /  Ε-MAIL

Ημερομηνία ………                                                        Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

                                                                                                                Σφραγίδα /  Υπογραφή      
                                                                                                                     Ονοματεπώνυμο
                                                                                                    Νομίμου Εκπροσώπου                    
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Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(2)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(3)=(1)x(2)

ΦΠΑ
(4)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
(5)=(3)+(4)

1. Δειγματοληψίες εντός της
χωρικής  αρμοδιότητας Π.Ε

Λάρισας

1.1 Σε απόβλητα βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, σημεία    
      απόρριψης αποβλήτων ή σε σημεία εντοπισμού ασυνήθιστων  
      περιστατικών

60

1.2 Σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 25
1.3 Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 20
1.4 Σε νερά από ποταμούς, χείμαρρους και απορροές-Γεωτρήσεις 100
1.5 Σε πόσιμα νερά 20
1.6 Εδαφών για τον εντοπισμό π.χ. βαρέων μετάλλων σε αυτά, καθώς 

και άλλων στερεών υλικών (π.χ. στερεά απόβλητα) για εντοπισμό 
επικίνδυνων στοιχείων – ενώσεων σε αυτά και δοκιμές 
εκπλυσιμότητας στερεών

5

1.7 Θαλασσινού νερού και ιζημάτων σε περιπτώσεις ασυνήθιστων 
περιστατικών

5

1.8 Λύματα υγρών αποβλήτων επεξεργασμένων και ανεπεξέργαστων 
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς και ιλύος από 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

10

2. Εργαστηριακές
αναλύσεις και

μετρήσεις πεδίου
2.1 Χημικές
αναλύσεις
αποβλήτων

(πακέτο)

1.Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
2.Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
3.Αιωρούμενα στερεά (SS)
4.Μονάδες pH
5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε mg/l

60

2.1.1 Χημικές
Αναλύσεις

αποβλήτων (κατά
περίπτωση)

Λίπη & Έλαια 5
Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες (ορυκτέλαια) 5
Χλωριούχα 20
Φώσφορος 20
Ολικό Άζωτο 20
Οργανικό Άζωτο 20
Απορρυπαντικά 20
Φαινόλες 20
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(2)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(3)=(1)x(2)

ΦΠΑ
(4)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
(5)=(3)+(4)

Θειϊκά 20
Ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟC) 20
Θολερότητα 20
Ολικά διαλυμένα στερεά TDS 20
Θερμοκρασία 20
Χρώμα 20
Αμμωνία 20
Νιτρικά 20

2.2 Χημικές
αναλύσεις

Νερών(πακέτο)

1.Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
2.Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
3.Αιωρούμενα στερεά (SS)
4.Μονάδες pH
5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε mg/l

100

2.2.1  Χημικές
αναλύσεις Νερών
(κατά περίπτωση)

Λίπη και Έλαια 20
Θολερότητα 20
Χρώμα 20
Χλωροφύλλη 10

Θρεπτικά

Αμμωνία 90
 Νιτρικά 90
Νιτρώδη 90
Φωσφορικά 90

Ολικός Φώσφορος 90
Διαφάνεια 20
Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 20
Χλωριούχα 20
Ολική σκληρότητα 20
Ολικός  οργανικός άνθρακας (TOC) 20
Ολικό Άζωτο 20
Προσδιορισμός ανιόντων  (F,Cl, NO3, SO4) 20
Προσδιορισμός κατιόντων (Li,Na, K,Co, Mg) 20
Ολικού και ελεύθερου χλωρίου 20
Προσδιορισμός επιφανειοδραστικών παραγόντων (απορρυπαντικά) 20
Προσδιορισμός Ολικών και ελεύθερων κυανιούχων 20
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(2)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(3)=(1)x(2)

ΦΠΑ
(4)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
(5)=(3)+(4)

Φαινόλες 20
Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες 10
Προσδιορισμός υδρόθειου 20
Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου 20
Ανθοτροφικός δείκτης 20
Δείκτης ποιότητας νερού 20

2.2.2 Χημικές 
Αναλύσεις 
Λιμνών(πακέτο)

Διαλυμένο οξυγόνο

250

ΡΗ μονάδες
Αιωρούμενα στερεά
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
Ολικός φώσφορος
Νιτρώδη ιόντα
Φαινολικές ενώσεις
Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες 
Ελεύθερη αμμωνία (NH3)
Ολική αμμωνία
Ολικού υπολειμματικό  χλώριο
Ολικός ψευδάργυρος
Διαλυμένος χαλκός
Αγωγιμότητα

2.3 
Μικροβιολογικές 
αναλύσεις

Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22±2 C ΚΑΙ 
36±2 C

50

Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών 90
Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών κοπρανώδους 
προέλευσης

90

Καταμέτρηση Escherichia coli 90
Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridioum perfringers 
(συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

50

Ανίχνευση και καταμέτρηση  Salmonella sp 20
Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas Aeruginosa 50
Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterococcus 50
Ανίχνευση και καταμέτρηση legionella pneumophila 20
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(2)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(3)=(1)x(2)

ΦΠΑ
(4)

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
(5)=(3)+(4)

2.4 
Προσδιορισμός 
βαρέων μετάλλων

Σίδηρος (Fe) 40
Χαλκός (Cu) 40
Αρσενικό (As) 40
Χρώμιο(Cr) 30
Υδράργυρος(Hg) 30
Ψευδάργυρος(Zn) 30
Μαγγάνιο (Mn) 40
Μόλυβδος(Pb) 40
Κάδμιο (Cd) 40
Νικέλιο(Ni) 30
Ολικό  χρώμιο 30
Αργίλιο (Al) 30
Βόριο (Β) 30

ΣΥΝΟΛΟ

Σφραγίδα /  Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο

Νομίμου Εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(TEΥΔ)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα, 41110]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΟΥΡΛΗ ΒΑΣ.]
- Τηλέφωνο: [2413 506 256]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [v.tsourli@thessaly.gov.gr,]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού  CPV): [Δειγματοληψίες  και

εργαστηριακές αναλύσεις στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειακών νερών για τον έλεγχο
των περιβαλλοντικών όρων έργων και  δραστηριοτήτων στην  Π.Ε. Λάρισας  Περιφέρειας Θεσσαλίας -  CPV:
71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων- 71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Παροχή Υπηρεσιών]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει)

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [……]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηii;

[……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 
να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiv 
Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος  IV  και
στα (τυχόν)  κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο
μέρος V κατωτέρω:

[] Ναι [] Όχι

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

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[] Ναι [] Όχι

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

Η αναθέτουσα αρχή ζητεί ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο
προσφέρων  /  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας   προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της  συνολικής  αξίας  της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που προβλέπονται στην
παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
δωροδοκίαvii,viii·
απάτηix·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης, 

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας 
έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxviii: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους ;xx

ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]· α)[……]·
β)[……] β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 
-[……] -[……]
-[……] -[……]

γ.2)[……] γ.2)[……]
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxi

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

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

Καταλληλότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη Ελλάδα ή 
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του: 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση  διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii

[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

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

[…..] 

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει Ισχύον Πιστοποιητικό 
Διαπίστευσης κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17025:2005 (γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των 
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων) από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις  του
φυσικού αντικειμένου του έργου του διαγωνισμού που έχει 
εκδοθεί για λογαριασμό του υποψηφίου.
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές αναλύσεις στερεών
και υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειακών νερών για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων έργων
και  δραστηριοτήτων  στην  Π.Ε. Λάρισας  Περιφέρειας Θεσσαλίας  -  CPV: 71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων-
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες.

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) (από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα δηλωθέντα πρόσωπα στο Μέρος ΙΙ.Β)
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iΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.
36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η  οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών και/ή  το  σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iiiΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

iv Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
vΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
viΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

viiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ixΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.
3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiiΌπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την
καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiiiΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
73 )
xivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να
κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xviiiΛαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να
καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xixΣτην περίπτωση που ο οικονομικός  φορέας είναι  Έλληνας πολίτης  ή έχει  την  εγκατάστασή του στην  Ελλάδα, οι  υποχρεώσεις  του που αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων καταβολής  φόρων ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxivΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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