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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με CPV 71700000-5 με τίτλο «Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου 
Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της 
ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00€, πλέον ΦΠΑ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και 

β) τους όρους της παρούσας  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 

4412/2016. Επίσης, η περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή 

εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του Νομού. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση www.deyamv.gr. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/05/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην 

αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.M.B., οδός Κωνσταντά 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα 

υποβολής των προσφορών την 10:30π.μ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η 

ενδεικτική αξία των ζητούμενων υπηρεσιών αποτυπώνονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο1 

Κύριος της Υπηρεσίας – Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας. 

 

1.1. Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΕΥΑΜΒ 

Οδός:         ΚΩΝΤΑΝΤΑ 141 

Ταχ. Κωδ:  38221 

Τηλ:             24210 75150-24210 75152 

Telefax:        24210 75183 

1.2. Εργοδότης ή Κύριος της Υπηρεσίας: Η ΔΕΥΑΜΒ 

1.3. Φορέας εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Η ΔΕΥΑΜΒ  

1.4. Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ.  

1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία :Η Λειτουργίας & Συντήρησης υποδομών 

 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, διέπεται από τις 

διατάξεις: 

 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του Ν4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

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

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (38) αρ. 

377 Ν. 4412/16. 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (29) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

όπως ισχύει. 

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

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 Την με αριθμό 88/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των 

τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης & 165/2021 περί επανάληψης του Διαγωνισμού 

 Την με αριθμό 29/2021  ΑΑΥ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/05/2021 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 

στην αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.M.B., οδός Κωνσταντά 141 στο Βόλο με καταληκτική 

ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30π.μ. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των 

προσφορών, είτε  

file:///C:/Users/pdel/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.766/ΥΠΟΒΡ%20ΑΝΤΛΙΕΣ/NEW/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark62




4 

 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.  

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού οι φάκελοι θα κρατηθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ και η επιτροπή 

θα ενημερώσει με σημείωμα του συμμετέχοντες για τη νέα ημερομηνία και ώρα που θα ανοιχτεί ο φάκελος της 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης τευχών 

 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2  του Ν.4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

α) Η παρούσα διακήρυξη, 

β) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 Ν.4412/2016.  

γ) Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 

ε) Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 

ζ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

επί όλων των ανωτέρω 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ (http://www.deyamv.gr).   

Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς της Δ.Ε.Υ.Α.M.B. είναι υποχρεωτική 

για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. (το έντυπο υπάρχει μαζί με τα τεύχη της διακήρυξης και είναι σε μορφή word 

στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ (http://www.deyamv.gr) Από τη συμπλήρωση και την κατάθεση του εντύπου 

τεκμαίρεται η πλήρης γνώση των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 

2421075150-2421075152, αρμόδιος υπάλληλος Παναγιωτίδης Παναγιώτης. Η διαδικασία των διευκρινιστικών 

ερωτημάτων ορίζεται στο άρθρο 6. 

 

Άρθρο 5 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

3. Τα ενημερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, στο 

σύνολο ή μέρος αυτών, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

http://www.deyamv.gr/
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Άρθρο 6 

Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Δ.Ε.Υ.Α.M.B. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά 

δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 

των προσφορών.  

Η διαδικασία υποβολής των διευκρινιστικών ερωτημάτων θα πρέπει να γίνεται είτε με την αποστολή φαξ στο 

24210 75183 , ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ppan@deyamv.gr.  

Αφού πρωτοκολληθούν, θα απαντηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ στον φάκελο της 

διακήρυξης  προς ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων. 

Στο ερώτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται: 

1. Ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης 

2. Η επωνυμία του οικονομικού φορέα 

3. Τηλ και φαξ του οικονομικού φορέα 

4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα 

 

Άρθρο 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

A)  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό -διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί 

ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

I) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

1. 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 L300της 11.11.2008 σ.42), 

2. 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 (ΕΕC 

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 (ΕΕL192της31.7.2003,σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία  ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 

Ν.2803/2000 (Α’48),   

4. 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 (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 

5. 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 

mailto:ppan@deyamv.gr
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τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕL309 της 25  25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α΄166), 

6. 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 

(ΕΕL101της15.4.2011,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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 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 

 

II) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 73 N.4412/2016. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

III) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
 

 κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
X του Προσαρτήματος Α΄(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

 δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 η οποία 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά  μέσα, 

 δεν έχει δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από  πρότερη συμμετοχή 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, 
η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.  

 δεν έχει επιχειρήσει με αθέμιτο τρόπο να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 

 έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

 δεν του έχει  επιβληθεί ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας   και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Άρθρο 74) 

 Πληρει τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 305 και 75 του Ν. 4412/2016 σε σχέση με την 

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

 

I) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής 
του οικονομικού φορέα σε αυτό. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

II) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της 
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συγκεκριμένης εταιρείας. Τα παραπάνω σημεία αναφοράς πρέπει να είναι μαρκαρισμένα γ) 

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) 

μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

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. 

iv. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 

 

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 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. 

 

B) 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.  

Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής 

τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, 
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επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 

εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

III) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

 αποδέχεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΜΒ  να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της 

ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.  

 

Όλα τα δικαιολογητικά  του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι 

βιβλιοδετημένα με οποιοδήποτε τρόπο (σπιράλ, θερμοκόλληση, πλαστικό ντοσιέ με έλασμα χωρίς 

διαφάνειες) 

 

Άρθρο 8 

Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος. 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.5 άρθρου 316 και135 του 

Ν.4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

6.Οι εγκεκριμένες μελέτες της υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις 

 

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, 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας 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. 

file:///C:/Users/pdel/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.766/ΥΠΟΒΡ%20ΑΝΤΛΙΕΣ/NEW/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark54
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δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 

Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. την ημερομηνία έκδοσης, 

ii. τον εκδότη, 

iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

iv. τον αριθμό της εγγύησης, 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

vi. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

vii. 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. 

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

ix. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι έως και 

τέσσερεις (4) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παροχή της υπηρεσίας. 

x. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑMB 

 

στ) Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑMB επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 10 

Υποβολή φακέλου προσφοράς. 

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των 

προσφορών, είτε  

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 

2. 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. 
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3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΕΥΑMB 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, 

καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 

συμμετοχής). 

β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών συνοδευόμενη από τεχνικά έγγραφα και στοιχεία 

που ζητούνται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 

μέλος της. 

7. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

8. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί επί του εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς που χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. (το έντυπο 

δίνεται μαζί με τα τεύχη της διακήρυξης και είναι σε μορφή word στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ 

(http://www.deyamv.gr). Από τη συμπλήρωση και την κατάθεση του εντύπου τεκμαίρεται η πλήρης γνώση 

των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού 

9. Ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική 

μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

10. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η 

συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

11. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

12. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται 

όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο 

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

http://www.deyamv.gr/
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(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 

προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 11 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών – Υποβολή δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Σύναψη 

σύμβασης – Υπογραφή συμφωνητικού. 

11.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.  

 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 

της προθεσμίας. 

 

β) Οι προσφορές  που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 

φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η  εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που 

απαιτούνται έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο υποφάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής 

Προσφοράς»  , μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο 

στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές , σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης , αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης . Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα 

του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των  Τεχνικών  Προσφορών , 

καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού .  

 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με 

το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών , είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο 

όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους 

αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας .  

 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών , για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθείσα 

αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού .  

 

Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές σε 

όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό 

Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα .  
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Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ ,  η οποία και 

κοινοποιείται στους Προσφέροντες.  

 

Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 127 του ν. 4412/2016 (βλέπε άρθρο 15 της παρούσης).  

 

11.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών -  Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 

 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕΚΑ ( 10 ) 

ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

11.2.1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την 

Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

11.2.2. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

11.2.3. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για 

την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. 

 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

316 και 317του Ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη ΔΕΥΑΜΒ, 

Κωνσταντά 141, τηλ:2421075150-  2421075152 την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης.  

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 της 

παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Άρθρο 12 

Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του Ν..4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ ( 10 ) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 13 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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

 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.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

 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. 

 

2. 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 

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.  
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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. 

 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. 

3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή διαγωνισμού. 

4. Αν 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 προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 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. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8.Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 

προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

Άρθρο 14 

Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών. 

 

14.1.  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του 

Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

14.2.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί στο έντυπο που χορηγεί η 

ΔΕΥΑΜΒ μαζί με τα τεύχη της διακήρυξης.  

14.3.  Η προσφορά δίνεται σε € , χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος της υπηρεσίας, μεταφοράς και 

παράδοσης όπου αυτός ορίζεται από την τεχνική έκθεση της παρούσας διακήρυξης. Στις 

προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς από τον ανάδοχο προς την ΔΕΥΑΜΒ.  

14.4.  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

14.5.  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

14.6.  Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

14.7.  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης. 

14.8.  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας που 

αποτυπώνονται στο Τεύχος – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.   

14.9.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 
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14.10. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Άρθρο 15 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της 

νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο127του Ν.4412/2016, 

ως εξής : 

 

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού,  μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας  αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η  ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 

η απόρριψη της.  

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 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την 

υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 16 

Προθεσμία και τροποποίηση παροχής της υπηρεσίας . 

 

Η συνολική προθεσμία παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται σε ΔΎΟ  (2) ΈΤΗ από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 337 παρ. 1&2 του 4412/2016    η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 10% της άξιας της 

αρχικής σύμβασης της υπηρεσίας. Επίσης, τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε αύξηση 

της τιμής η οποία δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση 

διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης.  

Η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 . Κατά την 

διαδικασία παροχής των υπηρεσιών , διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί , 

εφ’ όσον το επιθυμεί, ο πάροχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόμου .  

Η  παροχή υπηρεσίας θα γίνεται τµηµατικά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

υπηρεσίας για ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 

Άρθρο 17 

Τρόπος Πληρωμής 

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή 
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Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης). 

Η πληρωµή της αξίας του υλικού στον πάροχο θα γίνεται τµηµατικά µέχρι την εξόφληση, µετά την οριστική 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016 : 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη. 

 (β) Τιµολόγιο του παρόχου.  

(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

Η τιµή της δηµοπρασίας που θα προταθεί, θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης υπηρεσίας που θα υπογραφεί. 

O πάροχος δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αναθεωρήσεως των τιµών, για τυχόν υπερτίµηση των υπηρεσιών 

από οποιαδήποτε αιτία, ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, υποχρεούται να φέρει το 

νέο είδος στην ίδια τιµή µε το παλιό, ή αποζηµιώσεως στην περίπτωση που δεν απορροφηθεί ολόκληρη η 

ποσότητα κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης καθ’ ότι η ∆ΕΥΑΜΒ δεν υποχρεούται να απορροφήσει 

το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της υπηρεσίας. 

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, κράτηση 0,07% βάσει του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 

για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία υπάγεται σε 

χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Σε περίπτωση 

άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (∆ΕΥΑΜΒ). 

Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την παροχή των υπηρεσιών. 

∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του παρόχου για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως 

σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ. 

Άρθρο 18 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης και τευχών 

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

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων της  ΔΕΥΑΜΒ.  

3. Η Προκήρυξη της Σύμβασης (Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της σύμβασης) θα καταχωρηθεί στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

4. H περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, 

τοπική ή της έδρας του Νομού.  

5. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 

3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ(38) αρ.377 Ν4412/16. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμό. 165/2021  απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ.  

Άρθρο  19 

Λοιπές διατάξεις 

1. Η υποβολή και µόνον της προσφοράς των διαγωνιζοµένων αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι έλαβαν γνώση 

http://www.deyamv.gr/




18 

 

της ∆ιακήρυξης αυτής, όλων των συµβατικών τευχών δηµοπράτησης και είναι γνώστες της φύσης και των 

συνθηκών παροχής της υπηρεσίας και του τόπου παράδοσής της. 

2. Αν η δηµοπρασία αυτή ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσµα της σύµφωνα µε το 

άρθρο 317 του Ν.4412/2016, κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζηµίωση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ 

 

ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Παροχή υπηρεσιών  
«Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00€, πλέον ΦΠΑ 

 

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 

 

Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. 

 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»,  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32,780€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει: 

1. Δειγματοληψία επεξεργασμένων λυμάτων από το φρεάτιο, λίγο πριν την είσοδό τους στον 

υποθαλάσσιο αγωγό και φυσικοχημική ανάλυση σε BOD, COD, SS, TDS, ΝΗ4, ΝΟ3, ΝΟ2, ολικός 

P, pH, ανθρακικά, πυριτικά, οργανική ουσία και βαρέα μέταλλα Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, As, 

Fe, καθώς και μικροβιολογική ανάλυση σε ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκοι. 

2. Δειγματοληψία νερού στο σημείο εξόδου του υποθαλάσσιου αγωγού, τρία δείγματα σε απόσταση 

50 m μεταξύ τους, περιμετρικά της σημαδούρας και πλήρης μικροβιολογική ανάλυση, σύμφωνα με 

το παραπάνω σημείο 1. 

3. Δειγματοληψία και μικροβιολογική ανάλυση σε 5 σημεία των γειτονικών ακτών από την περιοχή 

διάθεσης (ακτή Αμαρυλίδος και Αμφανών από την περιοχή Αγίου Στεφάνου, Παραλία Αλυκών στο 

σημείο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, Πλαζ Αλυκών και Πευκάκια), καθώς και σε ένα επιπλέον 
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σημείο, στα ανοικτά του όρμου του Βόλου, ως σημείο αναφοράς αξιολόγησης των μετρήσεων των 

δειγμάτων των ακτών. 

4. Δειγματοληψία νερού από τρία βάθη (1m κάτω από την επιφάνεια, 1m πάνω από τον πυθμένα και 

ενδιάμεσα) και σε τρία σημεία της μηκοτομής του διαχυτήρα (αρχή - μέσο - τέλος) και ανάλυση σε 

όλα τα δείγματα: SS, θρεπτικών αλάτων αμμωνίας,  νιτρωδών, νιτρικών, φωσφορικών, διαλυμένου 

οξυγόνου και θερμοκρασίας του νερού, σε όλο το προφίλ της στήλης νερού από την επιφάνεια μέχρι 

τον πυθμένα, σε όλα τα σημεία ελέγχου κατά μήκος του αγωγού. 

5. Λήψη επιφανειακού ιζήματος και ανάλυση ως προς τη σύστασή του σε ανθρακικά, πυριτικά, 

οργανική ουσία, βαρέα μέταλλα Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, As και Fe. (στο άκρο του αγωγού) 

6. Έλεγχος της κατάστασης του βένθους, που θα περιλαμβάνει ταξινόμηση και καταγραφή των 

αντιπροσωπευτικών ζωικών και φυτικών ειδών του βένθους. (στο άκρο του αγωγού) 

7. Σε κάθε δειγματοληψία  λήψης επιφανειακού ιζήματος θα γίνεται αυτοψία και έλεγχος του 

υποθαλάσσιου αγωγού με υποβρύχια διάταξη -κάμερα και ηλεκτρονική καταγραφή της εικόνας (σε 

όλο το μήκος του αγωγού) 

8. Δειγματοληψία αφυδατωμένης ιλύος και ανάλυση ως προς τη συγκέντρωσή τους σε χρώμιο ΙΙΙ, 

χρώμιο VI (ειδάλλως ολικό χρώμιο), μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, χαλκός, υδράργυρος, ψευδάργυρος, 

ολικό άζωτο, ολικός φώσφορο, Ph, TOC %, περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία. 

9. Μετρήσεις και έλεγχος των εκπομπών των ΜΕΚ ως προς NOx, CO και άκαυστους 

υδρογονάνθρακες. 

10. Μετρήσεις και έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας των ΕΕΛ σε ένα σημείο, στο χώρο των 

χωνευτών, και έλεγχος ως προς τη συγκέντρωση σε: SO2, CO2, CO, NOx, O2, H2S, CH4, ολικούς 

υδρογονάνθρακες, σωματίδια, καθώς και έλεγχος της θερμοκρασίας και παροχής των καυσαερίων 

των ΜΕΚ. Επίσης έλεγχος, κατά την ημέρα διεξαγωγής των ως άνω μετρήσεων, του 

εισερχομένου προς καύση βιοαερίου και ανάλυση ως προς CH4, CO2, H2, N2 και H2S. 

Οι δειγματοληψίες των επεξεργασμένων λυμάτων, θαλασσινού νερού και επιφανειακού ιζήματος θα 

γίνονται με πλωτά μέσα που θα διαθέτουν τις κατάλληλες διατάξεις δειγματοληψίας , σύμφωνα με 

αντίστοιχες διαπιστευμένες τεχνικές δειγματοληψίας. 

Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των θαλασσινών νερών, των επεξεργασμένων λυμάτων, της 

αφυδατωμένης ιλύος και των ιζημάτων θα διεξάγονται, για κάθε ζητούμενη παράμετρο, με 

αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και για όσες αναλύσεις απαιτείται, με επίσημα διαπιστευμένες μεθόδους 

δοκιμών, που θα πρέπει να διαθέτει το εργαστήριο που θα τις εκπονεί και να καλύπτουν το 80% 

τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ζητούμενων 22 (φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και 

προσδιορισμού βαρέων μετάλλων) παραμέτρων. 

Οι μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο χώρο των ΕΕΛ θα γίνονται με ειδική φορητή συσκευή 

ανίχνευσης – μέτρησης βιοαερίου. 

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Για τα σημεία 1 έως και 3, δύο φορές το έτος, ανά εξάμηνο. 

Για το σημείο 4, τέσσερις φορές το έτος, ανά τρίμηνο. 

Για τα σημεία 5 και 6, μία φορά το έτος, ετήσια. 

Για τα σημεία 8 και 10, δύο φορές το έτος, ανά εξάμηνο. 

Για το σημείο 9, έξι φορές το έτος, ανά δίμηνο. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο στη δειγματοληψία, τις χημικές αναλύσεις και τις 

μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται , 

όσα αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα, που ακολουθεί: 

 

1. Η δειγματοληψία θαλασσινών νερών και νερών ακτών κολύμβησης, αποβλήτων και 

επιφανειακών ιζημάτων θαλασσινών νερών. 

2. Η δειγματοληψία θαλασσινού νερού από συγκεκριμένο βάθος, για τον προσδιορισμό 

χημικών παραμέτρων, θρεπτικών, μικροοργανισμών και η λήψη θερμοαλατικών και 

φυσικοχημικών παραμέτρων στήλης νερού. 

3. Η μέτρηση της διαφάνειας των θαλασσινών νερών. 

4. Η μέτρηση των μικροβιολογικών παραμέτρων των ολικών κολοβατηριδίων, της E. coli και 

των εντερόκοκκων σε θαλασσινά νερά. 

5. Η μέτρηση των ολικών και των κοπρανωδών κολοβατηριδίων σε απόβλητα. 

6. Η μέτρηση των βαρέων μετάλλων Pb, Cd,Cr, Cu, Ni, Zn, Mn,Hg, As, Fe σε απόβλητα και 

ιζήματα. 

7. Η μέτρηση των ανόργανων θρεπτικών ΝΗ4, ΝΟ3, ΝΟ2 και ολικού P σε θαλασσινά νερά 

και απόβλητα. 

8. Η μέτρηση των BOD, COD, SS, TDS, Ph,  χλωριούχα και αλατότητα σε θαλασσινά νερά 

και απόβλητα. 

 

Οι προσφέροντες, εφόσον το εργαστήριο που διαθέτουν δεν πληροί το σύνολο των παραπάνω 

απαιτήσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το ( ή τα) εργαστήριο του οποίου θα 

χρησιμοποιήσουν την διαπίστευση ως δάνεια εμπειρία και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του (ή 

των) εργαστηρίου που «δανείζει» την εμπειρία του. Ρητώς ορίζεται ότι υπεύθυνος έναντι της ΔΕΥΑΜΒ 

είναι ο ανάδοχος. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

1. Να αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα Αποχέτευσης & ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ, σύντομη έκθεση – 

περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας μαζί με τα αποτελέσματα των ελέγχων – αναλύσεων που 

πραγματοποιεί και εκτελούνται κατόπιν προφορικής ή γραπτής εντολής, από την επίβλεψη. 

2. Κάθε έτος της σύμβασης υποχρεούται στη σύνταξη και υποβολή έκθεσης των πραγματοποιηθέντων 

μετρήσεων και συμπερασμάτων.  

 

 

Ο Διευθυντής Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών 

Φαναριώτης Μιλτιάδης 

Θεωρήθηκε 

Ο Ασκών καθήκοντα 

Γενικού Διευθυντή 

Κουτσιφέλης Δημήτρης 
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Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. 

 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32,780€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εργασίες Προσδιορισμοί 

Αριθμ. 

Δειγ/των 

(τεμ) 

Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1. Δειγματοληψία 

επεξεργασμένων λυμάτων 

από το φρεάτιο, λίγο πριν 

την είσοδό τους στον 

υποθαλάσσιο αγωγό. 

Μέτρηση BOD, COD, SS, TDS, 

NH4, NO3, NO2, ολικού Ρ, pH, 

ανθρακικά, πυριτικά, οργανικής 

ουσίας. 

4,00 240,00 960,00 

Μέτρηση των βαρέων μετάλλων 

Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, 

As, Fe. 

4,00 350,00 1.400,00 

Μικροβιολογική ανάλυση για 

ολικά και κοπρανώδη 

κολοβακτηρίδια, 

εντερόκοκκους. 

4,00 70,00 280,00 

2. Δειγματοληψία νερού 

στο σημείο εξόδου του 

υποθαλάσσιου αγωγού, 

τρία δείγματα σε 

απόσταση 50 μ. μεταξύ 

τους, περιμετρικά της 

σημαδούρας. 

Μικροβιολογική ανάλυση 

δειγμάτων θαλασσινού νερού, 

που περιλαμβάνει ολικά 

κολοβακτηριοειδή, E. Coll, 

εντερόκοκκους. 

12,00 55,00 660,00 

3. Δειγματοληψία νερών 

ακτών κολύμβησης σε 5 

σημεία γειτονικών της 

περιοχής διάθεσης ακτών 

και σε ένα σημείο στα 

ανοικτά του όρμου. 

Μικροβιολογική ανάλυση, που 

περιλαμβάνει ολικά 

κολοβακτηριοειδή, Ε. Coll, 

εντερόκοκκους. 

24,00 55,00 1.320,00 

4. Δειγματοληψία νερού 

από τρία βάθη στο σημείο 

εξόδου του υποθαλάσσιου 

αγωγού και σε τρία σημεία 

κατά μήκος του 

διαχυτήρα.  

Μέτρηση σε όλα τα δείγματα 

των αιωρούμενων στερεών και 

των θρεπτικών αλάτων 

(αμμωνίας, νιτρωδών, νιτρικών, 

φωσφορικών). 

24,00 80,00 1.920,00 

5. Μέτρηση 

θερμοαλατικών στήλης 

νερού, σε όλο το προφίλ 

από την επιφάνεια μέχρι 

τον πυθμένα, σε όλα τα 

σημεία ελέγχου κατά 

Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, 

αλατότητας και θερμοκρασίας 

του νερού. 

12,00 250,00 3.000,00 

Μέτρηση  της διαφάνειας. 12,00 75,00 900,00 
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μήκος του αγωγού. 

6. Λήψη επιφανειακού 

ιζήματος. 

Ανάλυση του ιζήματος ως προς 

τη σύστασή του σε ανθρακικά, 

πυριτικά και οργανική ουσία 

2,00 170,00 340,00 

Προσδιορισμός βαρέων 

μετάλλων: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 

Zn, Mη, Hg, As, Fe  

2,00 380,00 760,00 

7. Έλεγχος της 

κατάστασης του βένθους. 

Ταξινόμηση και καταγραφή των 

αντιπροσωπευτικών ζωικών και 

φυτικών ειδών του βένθους.  

2,00 350,00 700,00 

8. Λοιπές εργασίες πεδίου. 
Υποβρύχια αυτοψία αγωγού και 

έλεγχος διαχυτήρων.  
4,00 1.250,00 5.000,00 

9. Πλόες και αποστολές 

για τις δειγματοληψίες. 
  8,00 1.500,00 12.000,00 

10. Δειγματοληψία 

αφυδατωμένης ιλύος 

Προσδιορισμός  βαρέων 

μετάλλων Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 

Zn, Mη, Hg, As, Fe και ολικό 

άζωτο, ολικός φώσφορο, Ph, 

TOC %, περιεκτικότητα σε ξηρά 

ουσία. 

4,00 250,00 1.000,00 

11. Μετρήσεις και έλεγχος 

των εκπομπών των ΜΕΚ 

Έλεγχος ως προς NOx, CO, 

άκαυστους υδρογονάνθρακες, 

θερμοκρασίας και παροχής 

καυσαερίων. 

36,00 15,00 540,00 

12. Έλεγχος της ποιότητας 

της ατμόσφαιρας των ΕΕΛ 

σε ένα σημείο, έλεγχος της 

θερμοκρασίας και παροχής 

των καυσαερίων των ΜΕΚ 

και έλεγχος, του 

εισερχομένου προς καύση 

βιοαερίου. 

Έλεγχος ποιότητας ατμόσφαιρας 

των ΕΕΛ ως προς SO2, CO2, 

CO, NOx, O2, H2S, CH4, 

ολικούς υδρογονάνθρακες, 

σωματίδια,  

4,00 250,00 1.000,00 

Ανάλυση παραγόμενου 

βιοαερίου πρίν την καύση, ως 

προς CH4, CO2, H2, N2 και H2S. 

4,00 250,00 1.000,00 

Σύνολο πλέον ΦΠΑ 32.780,00 

ΦΠΑ 24 % 7.867,20 

Τελική δαπάνη 40.647,20 

                                                                                                                                                

 

Ο Διευθυντής Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών 

 

 

Φαναριώτης Μιλτιάδης 

Θεωρήθηκε 

Ο Ασκών καθήκοντα 

Γενικού Διευθυντή 

 

 

Κουτσιφέλης Δημήτρης 
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Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. 

 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32,780€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εργασίες Προσδιορισμοί 

Αριθμ. 

Δειγ/των 

(τεμ) 

Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1. Δειγματοληψία 

επεξεργασμένων λυμάτων 

από το φρεάτιο, λίγο πριν 

την είσοδό τους στον 

υποθαλάσσιο αγωγό. 

Μέτρηση BOD, COD, SS, TDS, 

NH4, NO3, NO2, ολικού Ρ, pH, 

ανθρακικά, πυριτικά, οργανικής 

ουσίας. 

4,00 

  

Μέτρηση των βαρέων μετάλλων 

Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn, Hg, 

As, Fe. 

4,00 

  

Μικροβιολογική ανάλυση για 

ολικά και κοπρανώδη 

κολοβακτηρίδια, 

εντερόκοκκους. 

4,00 

  

2. Δειγματοληψία νερού 

στο σημείο εξόδου του 

υποθαλάσσιου αγωγού, 

τρία δείγματα σε 

απόσταση 50 μ. μεταξύ 

τους, περιμετρικά της 

σημαδούρας. 

Μικροβιολογική ανάλυση 

δειγμάτων θαλασσινού νερού, 

που περιλαμβάνει ολικά 

κολοβακτηριοειδή, E. Coll, 

εντερόκοκκους. 

12,00 

  

3. Δειγματοληψία νερών 

ακτών κολύμβησης σε 5 

σημεία γειτονικών της 

περιοχής διάθεσης ακτών 

και σε ένα σημείο στα 

ανοικτά του όρμου. 

Μικροβιολογική ανάλυση, που 

περιλαμβάνει ολικά 

κολοβακτηριοειδή, Ε. Coll, 

εντερόκοκκους. 

24,00 

  

4. Δειγματοληψία νερού 

από τρία βάθη στο σημείο 

εξόδου του υποθαλάσσιου 

αγωγού και σε τρία σημεία 

κατά μήκος του 

διαχυτήρα.  

Μέτρηση σε όλα τα δείγματα 

των αιωρούμενων στερεών και 

των θρεπτικών αλάτων 

(αμμωνίας, νιτρωδών, νιτρικών, 

φωσφορικών). 

24,00 

  

5. Μέτρηση 

θερμοαλατικών στήλης 

νερού, σε όλο το προφίλ 

από την επιφάνεια μέχρι 

τον πυθμένα, σε όλα τα 

σημεία ελέγχου κατά 

μήκος του αγωγού. 

Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, 

αλατότητας και θερμοκρασίας 

του νερού. 

12,00 

  

Μέτρηση  της διαφάνειας. 12,00 
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6. Λήψη επιφανειακού 

ιζήματος. 

Ανάλυση του ιζήματος ως προς 

τη σύστασή του σε ανθρακικά, 

πυριτικά και οργανική ουσία 

2,00 

  

Προσδιορισμός  βαρέων 

μετάλλων: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 

Zn, Mη, Hg, As, Fe  

2,00 

  

7. Έλεγχος της 

κατάστασης του βένθους. 

Ταξινόμηση και καταγραφή των 

αντιπροσωπευτικών ζωικών και 

φυτικών ειδών του βένθους.  

2,00 

  

8. Λοιπές εργασίες πεδίου. 
Υποβρύχια αυτοψία αγωγού και 

έλεγχος διαχυτήρων.  
4,00 

  

9. Πλόες και αποστολές 

για τις δειγματοληψίες. 
  8,00 

  

10. Δειγματοληψία 

αφυδατωμένης ιλύος 

Προσδιορισμός  βαρέων 

μετάλλων Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 

Zn, Mη, Hg, As, Fe και ολικό 

άζωτο, ολικός φώσφορο, Ph, 

TOC %, περιεκτικότητα σε ξηρά 

ουσία. 

4,00 

  

11. Μετρήσεις και έλεγχος 

των εκπομπών των ΜΕΚ 

Έλεγχος ως προς NOx, CO, 

άκαυστους υδρογονάνθρακες, 

θερμοκρασίας και παροχής 

καυσαερίων. 

36,00 

  

12. Έλεγχος της ποιότητας 

της ατμόσφαιρας των ΕΕΛ 

σε ένα σημείο, έλεγχος της 

θερμοκρασίας και παροχής 

των καυσαερίων των ΜΕΚ 

και έλεγχος, του 

εισερχομένου προς καύση 

βιοαερίου. 

Έλεγχος ποιότητας ατμόσφαιρας 

των ΕΕΛ ως προς SO2, CO2, 

CO, NOx, O2, H2S, CH4, 

ολικούς υδρογονάνθρακες, 

σωματίδια,  

12,00 

  

Ανάλυση παραγόμενου 

βιοαερίου πρίν την καύση, ως 

προς CH4, CO2, H2, N2 και H2S. 

4,00 

  

Σύνολο πλέον ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24 %  

Τελική δαπάνη  

 

Τόπος & ημερομηνία : 

Ονοματεπώνυμο : 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς : 

 

 

 

Σφραγίδα & Υπογραφή : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   «Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος 

στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της 

ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00€, πλέον ΦΠΑ.  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 

4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία, 

γ) απάτη, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

 δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

(Σημειώνεται ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους  έχει υποχρέωση σε 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)), 

 κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
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εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄(άρθρο 18 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ).  

 Δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

 δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 η οποία δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά  μέσα, 

 δεν έχω δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από  πρότερη συμμετοχή κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, η οποία δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις  ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 δεν έχω κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχω αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές, 

 δεν έχω επιχειρήσει με αθέμιτο τρόπο να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου, 

έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 Δεν μου έχει  επιβληθεί ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, µε αμετάκλητη κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας   και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αρμοδίου για θέµατα καταπολέμησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Άρθρο 74), 

 Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 305 και 75 του Ν. 4412/2016 σε σχέση με την καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας  

 αποδέχεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΜΒ  να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή 

στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των 

σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές 

κρίνει απαραίτητο.  
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 (4) 

 

Ημερομηνία:             20 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου 

(ΔΕΥΑΜΒ), που εδρεύει στον Βόλο, επί της οδού Κωνσταντά 141 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (στο 

εξής η «ΔΕΥΑΜΒ») ενεργώντας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» δεσμεύεται βάσει των οριζόμενων από 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 [«Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων]») απέναντι 

στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, στους αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει 

ή/και αναθέτει ή/και επιβλέπει , καθώς και στους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση, ήτοι, 

ενδεικτικώς αναφερόμενους, στους υπεργολάβους, στους τρίτους οικονομικούς φορείς στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται οι ανάδοχοι σεβόμενη την ιδιωτικότητα τους και επαγρυπνώντας για τη 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας τω προσωπικών δεδομένων. 

 

Ως « προσφέροντες οικονομικοί φορείς» ή «ανάδοχοι» για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζονται όλοι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλουν 

προσφορά ή στους οποίους κατακυρώνεται μία σύμβαση έργου μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών 

επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται 

στον ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών (Α’ 147) 

 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «πολιτική») είναι 

αφενός η περιγραφή του πλαισίου εντός του οποίου η «ΔΕΥΑΜΒ» επεξεργάζεται τα προσωπικά 

δεδομένα των προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων 

στην σύμβαση και αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγει η 

«ΔΕΥΑΜΒ», ο τρόπος επεξεργασίας τους (συλλογή , καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κ.ά.), 

τα μέσα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

(προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι και λοιπά εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα) έναντι 

αυτής της επεξεργασίας , η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. 

 

Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα αποτελούν νομικά πρόσωπα, η «ΔΕΥΑΜΒ» διατηρεί το δικαίωμα 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μετόχων, των μελών του διοικητικού ή/και εποπτικού 

τους οργάνου, των διαχειριστών, των νόμιμων εκπροσώπων τους και ενδεχομένως του προσωπικού που 

αυτοί απασχολούν καθώς και άλλων συνεργατών τους που μπορεί να αναλάβουν την υλοποίηση του 
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συμβατικού αντικειμένου (π.χ. τα μέλη ομάδας εργασίας του αναδόχου για την εκτέλεση σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεν θα συμβάλλονται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας). 

 

Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η 

«ΔΕΥΑΜΒ» ανεξαρτήτως του τόπου ή/και του μέσου συλλογής ή/και αποθήκευσης τους. 

 

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΔΕΥΑΜΒ» έχει οριστεί η Αικατερίνη Βλαχάβα 

του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Βόλου, οδός Τ.Οικονομάκη αρ.2 Τ.Κ. 38221, τηλ 2421021711, e-

mail: kvlachava.dpo@taseism.gr.  Η «ΔΕΥΑΜΒ» έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος επεξεργασίας να 

προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσφερόντων 

οικονομικών φορέων , των αναδόχων με τους οποίους συμβάλλεται καθώς και όλων των τυχόν τρίτων 

εμπλεκομένων στην σύμβαση , όπως για παράδειγμα υπεργολάβων ή δανειζόντων την εμπειρία. 

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά για 

σκοπούς αξιολόγησης τους στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης , εκτέλεσης υλοποίησης και υποστήριξης 

κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί ή υφίσταται μεταξύ αυτών και 

της «ΔΕΥΑΜΒ» και για σκοπούς σχετιζόμενους με την εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεων τους που 

απορρέουν είτε από την συναφθείσα σύμβαση, είτε ευθέως από το νόμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

εθνικού και ενωσιακού δικαίου. 

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις 

 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από τη «ΔΕΥΑΜΒ» έχουν 

γνωστοποιηθεί σε αυτόν από τον ίδιο τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο ή προκύπτουν 

από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές. 

 

Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, με την παρούσα πολιτική προβλέπεται ότι συλλέγονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων για σκοπούς σχετικά ιδίως με 

την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τον ν.4412/2016, της τήρησης αρχείου συμβάσεων, 

των απαραιτήτων επιδόσεων εγγράφων, της εκκαθάρισης δαπανών και των εκατέρωθεν απαιτήσεων, της 

έκδοσης εντολών πληρωμής. 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η «ΔΕΥΑΜΒ» στο πλαίσιο των διαδικασιών 

ανάθεσης και των συμβάσεων που τελικώς κατακυρώνει στους αναδόχους, ως αυτά αφορούν κατά 

mailto:kvlachava.dpo@taseism.gr




31 

 

περίπτωση την εκάστοτε σύμβαση, ενδεχομένως να αφορούν κατά περίπτωση τα εξής: Ονοματεπώνυμο, 

Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ-ΔΟΥ, Email. Διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Φαξ, Απόσπασμα ποινικού Μητρώου μελών διοικητικού ή/και εποπτικού οργάνου, 

Διευθύνοντος Συμβούλου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων, Πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε 

οιαδήποτε πτωχευτική ή/και προ πτωχευτική διαδικασία, βεβαίωση μη παύσης εργασιών, Πιστοποιητικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πτυχία κλπ. 

 

Σε περίπτωση που με πρωτοβουλία ορισμένου προσφέροντος οικονομικού φορέα, αναδόχου ή τρίτου 

εμπλεκομένου στην σύμβαση προσκομιστούν δικαιολογητικά που εμπεριέχουν και άλλες κατηγορίες 

απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών, που δεν έχουν προβλεφθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, αυτά παρέχονται ελευθέρως και με ρητή 

συγκατάθεση τους και θα συνυποβληθούν σε επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο των ως άνω 

σκοπών. 

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω προσώπων εκκινεί με την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε ορισμένη διαδικασία ανάθεσης της «ΔΕΥΑΜΒ» και την μετέπειτα 

υποβολή σχετικής προσφοράς παρέχοντας τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή τις εν γένει 

προδιαγραφές διεξαγωγής της διαδικασίας στοιχεία όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

ΑΦΜ, διεύθυνση , τηλέφωνο απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.λπ. τα οποία αποθηκεύονται είτε με 

ηλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. Το είδος των μετέπειτα πράξεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

(κατά το προσυμβατικό αλλά και το συμβατικό στάδιο) εξαρτάται από τις προβλέψεις διεξαγωγής κάθε 

διαδικασίας (διακήρυξη κ.λπ.,), σύμφωνα και με την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων και θα γίνονται με σκοπό , μεταξύ άλλων , την αξιολόγηση των προσφορών και 

την επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς αλλά και τους αναδόχους μετά την σύναψη της σύμβασης. 

 

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους της «ΔΕΥΑΜΒ» αποτελεί η ενάσκηση δημόσιας 

εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

και κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 καθώς και επίβλεψης της εκτέλεσης των 

σχετικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν . Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεσης 

(προσυμβατικό στάδιο) αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο και τυχόν τρίτα 

εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα , όπως υπεργολάβους (συμβατικό στάδιο) πραγματοποιείται αφενός 

αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
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διαγωνιστική ή μη διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και την διακήρυξη (εάν υφίσταται) 

προκειμένου να ανατεθεί και κατακυρωθεί η δημόσια σύμβαση και αφετέρου διασφάλιση της τήρησης 

των συμβατικών δεσμεύσεων των αναδόχων και των τρίτων προσώπων μέσω της επεξεργασίας των 

προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. αποθήκευση δεδομένων). 

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το σύννομο της επεξεργασίας από την «ΔΕΥΑΜΒ» των προσωπικών 

δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων αλλά και των αναδόχων εδράζεται επιπλέον και 

στην τήρηση έννομων, απορρεουσών ιδίως εκ του ν. 4412/2016, υποχρεώσεων της «ΔΕΥΑΜΒ», στην 

διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος εξασφαλίζοντας μέσω της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων την 

αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος και στην εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων της 

«ΔΕΥΑΜΒ». 

 

Διαβίβαση και κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους  

 

Τα στοιχεία των ανωτέρω μνημονευόμενων προσώπων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι 

κ.ά.) ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές ή 

να γνωστοποιούνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία και από τρίτους συνεργάτες της «ΔΕΥΑΜΒ» που 

ενεργούν υπό την εποπτεία και τις κατευθύνσεις του τελευταίου, ως εκτελούντες την επεξεργασία, με 

τους οποίους η «ΔΕΥΑΜΒ» δεσμεύεται με σύμβαση, που θα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 

όπως ενδεικτικά εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την χρήση και διαχείριση των πληροφορικών της 

συστημάτων, την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της «ΔΕΥΑΜΒ», η συνεργασία με τους οποίους 

κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταξύ τους σχέσης και την αποτελεσματική 

λειτουργία της «ΔΕΥΑΜΒ». 

 

Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα καθ’ όλη την 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, της συμβατικής σχέσης των ανάδοχων με τη «ΔΕΥΑΜΒ» και των 

επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτών. 

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας σύμβασης κατά τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε 

αυτήν ή μετά από τυχόν καταγγελία της σύμβασης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη 

«ΔΕΥΑΜΒ» θα εξακολουθήσει να υφίσταται αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης, για την τήρηση 

αρχείου ή/και για την περίπτωση έγερσης αξίωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή/και 

ελέγχου από τις δημόσιες αρχές.  
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Δικαιώματα και άσκησή τους 

 

Με τον Κανονισμό αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των προσφερόντων 

οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τρίτων εμπλεκομένων στην σύμβαση προσώπων: 

 

-Δικαίωμα διαφανούς, κατανοητής και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης για την άσκηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (άρθρα 12,13,14,15, έως 22 του Κανονισμού ), δηλαδή 

δικαίωμα ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με 

την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει υιοθετήσει η 

«ΔΕΥΑΜΒ») 

-Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. 

Σημειώνεται ότι η «ΔΕΥΑΜΒ» θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν επιπλέον αντίγραφα η 

«ΔΕΥΑΜΒ» διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους. Το δικαίωμα λήψης 

αντιγράφου δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων. 

- Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών 

-Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του Κανονισμού) των δεδομένων. Το δικαίωμα 

διαγραφής –δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για την θεμελίωση 

, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής 

έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς εκ μέρους της «ΔΕΥΑΜΒ». 

-Δικαίωμα εξασφάλισης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εκτός της 

αποθήκευσης αυτών (άρθρο 18 του Κανονισμού) 

- Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

Δηλαδή, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι κ.λ.π.) 

δικαιούνται να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 

τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανάθεσης 

και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, η «ΔΕΥΑΜΒ» διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων παρά την ενδεχόμενη εναντίωση κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον 

υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εκ της δημόσιας σύμβασης. 
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-Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης (άρθρο 7 του Κανονισμού), δηλαδή τα 

υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων δύνανται να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους οποιαδήποτε 

στιγμή αποκλειστικά και μόνο για την επεξεργασία που γίνεται με βάση προηγούμενη συγκατάθεση. Η 

νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της 

συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτήθηκε η ανάκληση. 

-Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή : Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpo.gr) σε περίπτωση 

παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων. 

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

 

Η «ΔΕΥΑΜΒ» λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας των 

προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού, όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση και 

τακτικές δοκιμές περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, εισαγωγή ειδικών 

κωδικών σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της κ.α. και τηρεί τις 

αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή της νομιμότητας, 

αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή 

της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5 του Κανονισμού). Με γνώμονα την διαφύλαξη της 

ιδιωτικότητας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, μέσω της 

υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο Κανονισμός. Τα δεδομένα 

διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας τη 

πληροφορίας. 

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων 

 

Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει η «ΔΕΥΑΜΒ» αναφορικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν παραβίαση τους 

για την καλύτερη δυνατή διασφάλισή σας. 

 

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών δεδομένων οφείλετε να ενημερώσετε τη «ΔΕΥΑΜΒ» 

αμελλητί, μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

mailto:contact@dpo.gr
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Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξετε πάσα αναγκαία πληροφορία την 

οποία η «ΔΕΥΑΜΒ» θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού. 

 

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας, ο ανάδοχος  καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην 

εκτέλεση εργασιών της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της «ΔΕΥΑΜΒ» και του αναδόχου 

διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό  

(ΕΕ) 2016/679 αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με 

αυτούς καθώς και των υποχρεώσεων του εκτελούντα την επεξεργασία και των τυχόν υπό-εκτελούντων 

την επεξεργασία προσώπων. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης της «ΔΕΥΑΜΒ» καθώς και 

με την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης θεωρείται ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων 

έχουν λάβει γνώση και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

  

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Όταν ο εκάστοτε ανάδοχος ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με τους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση (π.χ. 

υπεργολάβους), οι οποίοι για τους σκοπούς της παρούσας ορίζονται ως «υπό-εκτελούντες την 

επεξεργασία», και με τους οποίους συνδέεται με οιαδήποτε συμβατική σχέση διάφορη της συμβατικής 

του σχέσης (αναδόχου) με τη «ΔΕΥΑΜΒ», έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία για 

λογαριασμό της «ΔΕΥΑΜΒ» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, των εξής προσώπων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

δημοτών, εργαζομένων, συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών της «ΔΕΥΑΜΒ» ο οποίος θα 

αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 

2010/679. 

Τα όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική ως κάτωθι ισχύουν και για τα υπό-εκτελούντα την 

επεξεργασία πρόσωπα. 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία παύει όλες τις εργασίες σχετικά με τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της «ΔΕΥΑΜΒ» και όπως ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω κατά την λήξη ή την 

καθοιονδήποτε τρόπο λύση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης ή κατόπιν γραπτής εντολής της 

«ΔΕΥΑΜΒ» (υπεύθυνος επεξεργασίας). Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο εκτελών την 

επεξεργασία μετά την σύναψη της σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν παρά τη γενόμενη καταγγελία ή 

την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της δημόσιας σύμβασης. 
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Ο εκτελών την επεξεργασία: 

i. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον σκοπό που είναι αντικείμενο της 

συμφωνηθείσας επεξεργασίας και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες της «ΔΕΥΑΜΒ» εκτός αν 

άλλως απαιτείται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο εμπίπτει ο εκτελών την 

επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να παρέχει σχετική πληροφόρηση προς τη «ΔΕΥΑΜΒ» 

πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ii. συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα της «ΔΕΥΑΜΒ», φέροντας την ευθύνη αποδείξεως της συμμορφώσεως με αυτό και 

ενημερώνει αμέσως τη «ΔΕΥΑΜΒ» εάν, κατά τη γνώμη του, οδηγία ή εντολή του, παραβιάζει το ισχύον 

νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο,  

iii. εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω,  

iν. τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργεί για τον Δήμο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κανονισμού,  

ν. εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 

στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης,  

vi. διασφαλίζει λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ότι όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα (π.χ. 

προσωπικό, υπεργολάβος, προστεθείς) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των 

συμφωνηθέντων 

στην δημόσια σύμβαση και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά.  

 

Τα ανωτέρω πρόσωπα: 

(α) Θα είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 

επεξεργάζονται αυτά μόνο κατόπιν οδηγιών της «ΔΕΥΑΜΒ», 

(β) αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική 

υποχρέωση εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους. 

(γ) έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και δομές για τη 

διενέργεια και εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας σύμβασης και για την συμμόρφωση με το ισχύον 

νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο στο πλαίσιο των ευθυνών τους ως εκτελών την επεξεργασία 

(δ) λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

νii.ελέγχει σε σχέση με τα εργαλεία, προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες του, την τήρηση των αρχών της 

προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδίασμά και εξ ορισμού. 

νiii. επικουρεί το «ΔΕΥΑΜΒ» κατά τη διενέργεια των Εκτιμήσεων Αντικτύπου (DPIA) σχετικά με την 

προστασία δεδομένων και των προηγούμενων διαβουλεύσεων με τις εποπτικές αρχές ή άλλες αρμόδιες 
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αρχές προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες προκύπτουν βάσει διατάξεων του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και στις οποίες εμπίπτει τη «ΔΕΥΑΜΒ», λόγω της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση της επεξεργασίας και των 

πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στον εκτελούντα την επεξεργασία. 

Ο εκτελών την επεξεργασία ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον εκτελούντα (π.χ. υπεργολάβο) 

για την διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει 

τον υπεύθυνο της επεξεργασίας εκ των προτέρων για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές σχετικά με την 

προσθήκη ή την αντικατάσταση άλλων εκτελούντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναφέρουν σαφώς 

τις δραστηριότητες επεξεργασίας που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, την ταυτότητα και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του εκτελούντα και τις ημερομηνίες της εργασίας του. Αυτή η εκτέλεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο υπεύθυνος δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός εύλογου χρόνου. 

Σε περίπτωση πρόσληψης άλλων εκτελούντων, ο εκτελών θα λαμβάνει την γραπτή έγκριση, 

προγενέστερη και ειδική από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Είναι ευθύνη του αρχικού εκτελούντα να 

εξασφαλιστεί ότι ο υπο-εκτελών έχει τις ίδιες επαρκείς εγγυήσεις ως προς την εφαρμογή των 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως 

υπεύθυνος έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας και στην περίπτωση που επόμενος εκτελών δεν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την προστασία των δεδομένων. 

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων, κατά περίπτωση: 

(α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα κατά 

τις διαβιβάσεις και την αποθήκευση αυτών, 

(β) της δυνατότητας διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 

αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 

(γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο, σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, 

(δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 
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(ε) εκτίμησης του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τα ρίσκα που απορρέουν από 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή: τυχαία καταστροφή, παράνομη καταστροφή, απώλεια, 

αλλοίωση, κοινολόγηση ή προσπέλαση χωρίς άδεια  

(στ) απόδειξη συμμόρφωσης ως προς την ψευδωνυμοποίηση - κρυπτογράφηση, την διασφάλιση 

απορρήτου - ακεραιότητας - διαθεσιμότητας αξιοπιστίας· επάρκεια & καταλλητότητα τεχνικών -  

οργανωτικών μέτρων, που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τα οποία 

συνίστανται σε: τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης 

(θ) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενεργούν υπό την εποπτεία του 

εκτελούντα την επεξεργασία και κατόπιν γραπτής εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας ή κατόπιν 

υποχρέωσης από τη νομοθεσία. 

Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει, κατά τον χρόνο υπογραφής της δημόσιας σύμβασης αλλά και 

οιαδήποτε άλλη στιγμή απαιτηθεί αυτό από τη «ΔΕΥΑΜΒ», και εγγυάται ότι διαθέτει σχέδιο 

επιχειρησιακής συνέχειας/ ανακάμψεως από καταστροφή, το οποίο επιτρέπει τη συνέχεια όλων των 

μέσων, που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της συμβάσεως και την απρόσκοπτη και 

ακώλυτη παροχή αυτών προς τη «ΔΕΥΑΜΒ» και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτά, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει και δοκιμάζει το ως άνω σχέδιο, 

για κάθε εξέλιξη αυτού, αλλά και για κάθε συμβάν, δέχεται έλεγχο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

σχετικά με την επάρκεια του σχεδίου καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των 

διορθώσεων, που θα του ζητηθούν και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την αρμόδια 

ελεγκτική αρχή ή από τη «ΔΕΥΑΜΒ». 

 

Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων - διαδικασία απάντησης σε αίτημα του 

υποκειμένου 

 

Στο μέτρο του δυνατού, ο εκτελών επικουρεί τον υπεύθυνο της επεξεργασίας στην εκπλήρωση της 

υποχρέωσής του να απαντά σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 

δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας, δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο αυτοματοποιημένης ατομικής απόφασης 

(συμπεριλαμβανομένου του profiling). 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία: 

• ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της «ΔΕΥΑΜΒ» αμελλητί αν ο εκτελών την 

επεξεργασία ή ο υπό-εκτελών (π.χ. υπεργολάβος) λάβει ένα αίτημα από υποκείμενο των δεδομένων και 

σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, και 
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• διασφαλίζει ότι τα τρίτα εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα (π.χ. υπεργολάβος) δεν απαντούν 

σε αιτήματα πέραν των οδηγιών του υπεύθυνου επεξεργασίας ή όπως απαιτείται από το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία, οπότε και ο εκτελών την 

επεξεργασία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας για την απαίτηση αυτή πριν απαντήσει στο αίτημα. 

Έλεγχος του Εκτελούντος την Επεξεργασία 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας να θέτει στη 

διάθεση αυτού όλες τις πληροφορίες (όπως ενδεικτικά σχετικές πιστοποιήσεις, αναφορές ελέγχου, 

αποτελέσματα τακτικών δοκιμών, αποτιμήσεις και αξιολογήσεις των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) 

που απαιτούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από την δημόσια σύμβαση και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της δημόσιας σύμβασης και για δώδεκα μήνες μετά το πέρας της επεξεργασίας 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ελέγχει, με δικά του έξοδα, και ο εκτελών 

την επεξεργασία υποχρεούται να παράσχει στο προσωπικό του υπευθύνου επεξεργασίας, στον 

εξουσιοδοτημένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανεξάρτητο ελεγκτή ή/και στους αντιπροσώπους τους 

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτού και τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων που 

ενήργησαν ως εκτελούντες επεξεργασία (εφόσον υπάρχουν), στα δεδομένα, στα αρχεία, στους ελέγχους, 

στις πολιτικές και στις διαδικασίες, τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία, προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης 

και της νομοθεσίας. 

Ο ως άνω έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της «ΔΕΥΑΜΒ» προς τον 

εκτελούντα την επεξεργασία για την διενέργεια ελέγχου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν να 

διεξάγει τον έλεγχο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων, τα οποία θα 

διενεργήσουν τον έλεγχο καθώς και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτού. 

Oι εκτελούντες την επεξεργασία (ανάδοχος, υπεργολάβος εφόσον υπάρχει κ.ά.) δεν υποχρεούνται να 

παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για τους σκοπούς του ελέγχου: 

α. σε οποιονδήποτε, αν δεν τους παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του και της αρμοδιότητας 

ελέγχου 

β. εκτός των ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του εκτελούντα. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να προβεί σε έλεγχο, χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση 

ενημέρωσης του εκτελούντος την επεξεργασία, εφόσον:  
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α. συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή  

β. ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρεί εύλογα αναγκαία την διενέργεια ελέγχου λόγω βάσιμων ενδείξεων 

περί μη συμμόρφωσης του εκτελούντος την επεξεργασία με την δημόσια σύμβαση, ή 

γ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο βάσει του νομοθετικού 

πλαισίου, αποφάσεως εποπτικής αρχής ή άλλης παρόμοιας ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνης για την 

εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε οποιαδήποτε χώρα, ή  

δ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο κατόπιν αιτήματος 

υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο διατυπώνονται ζητήματα ως προς τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας. 

Ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση σφαλμάτων ή ελλείψεων, 

εφόσον εντοπιστούν τέτοια από τη «ΔΕΥΑΜΒ», και σύμφωνα με τις υποδείξεις του τελευταίου εντός 

του χρονοδιαγράμματος που θα οριστεί από αυτόν. 

 

Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται στον εκτελούντα από τη «ΔΕΥΑΜΒ»  και 

υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν 

διαβιβάζει σε αποδέκτες ή/και τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της «ΔΕΥΑΜΒ», με 

εξαίρεση την περίπτωση, που υποβάλλεται αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων ή/και της 

«ΔΕΥΑΜΒ» οπότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επιστραφούν σε αυτόν ή στο 

υποκείμενο των δεδομένων. 

Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των οριζομένων 

στην προηγούμενη παράγραφο, ο εκτελών την επεξεργασία θα πληροφορεί εγγράφως τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας για τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Ο εκτελών την επεξεργασία δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει 

ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ήτοι της «ΔΕΥΑΜΒ». 

 

Πρόσληψη υπό -εκτελούντων την επεξεργασία προσώπων από τον ανάδοχο 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν από την πρόσληψη 

άλλου υπό-εκτελούντα την επεξεργασία και την ανάθεση εργασιών σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του 
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συνόλου των πληροφοριών που θα υπόκεινται προς επεξεργασία και θα αναλάβει ο υπό- εκτελών την 

επεξεργασία. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω αιτήματος περί αναθέσεως της 

επεξεργασίας σε υπεργολάβο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στον εκτελούντα την 

επεξεργασία αν αποδέχεται ή όχι την πρόσληψη υπεργολάβου. Μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας του 

υπευθύνου επεξεργασίας στον εκτελούντα την επεξεργασία, για την πρόσληψη ορισμένου υπό- 

εκτελούντος την επεξεργασία προσώπου και την αρμοδιότητα να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία 

κατευθύνσεις όμοιες με εκείνες, που του έχουν δοθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον υπό-εκτελών 

την επεξεργασία, ήτοι να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του παρέχει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτού, θα πραγματοποιείται η ανάθεση της 

επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω σε υπό-εκτελούν την επεξεργασία πρόσωπο. Ο εκτελών την επεξεργασία, 

καθώς και οποιοσδήποτε εκ μέρους αυτού, υποχρεούται να μην αναθέτει σε οποιοδήποτε τρίτο 

εμπλεκόμενο στην σύμβαση πρόσωπο, πριν την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας. 

Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι, οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση πρόσωπο, το 

οποίο έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, θα συμβάλλεται με τον εκτελούντα την επεξεργασία, με τα 

ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους όρους της παρούσης πολιτικής και στην 

δημόσια σύμβαση και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι θα προβαίνει (ο εκτελών την επεξεργασία) 

σε όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες και εγγυήσεις, ώστε να τηρείται επαρκές επίπεδο 

προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Σε περίπτωση που ο υπό-εκτελών την επεξεργασία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της 

«ΔΕΥΑΜΒ» την τήρηση των υποχρεώσεων του υπό-εκτελούντος την επεξεργασία. 

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει και εγγυάται κατά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ότι έχει 

θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειρίσεως 

περιστατικών παραβιάσεως και ότι το προσωπικό του και οι εν γένει προστηθέντες του, οι οποίοι έχουν 

πρόσβαση ή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι σε γνώση των σχετικών 

πολιτικών και διαδικασιών και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση 

παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται θα ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός 24 ωρών από 

το χρονικό σημείο, που ο εκτελών την επεξεργασία ή ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία αντιληφθεί 

παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

του υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχοντας στον υπεύθυνο επεξεργασίας επαρκή πληροφόρηση, που θα 

του επιτρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτική αρχή ή/και στα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με αυτά που 

ορίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στο άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Η ενημέρωση αυτή 

θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τις κατηγορίες και τον κατά προσέγγιση αριθμό των υποκειμένων 

των δεδομένων και των αρχείων της «ΔΕΥΑΜΒ» που σχετίζονται με το περιστατικό αυτό, τις επιπτώσεις 

και τις πιθανές συνέπειες για τη «ΔΕΥΑΜΒ» και τα θιγόμενα υποκείμενα δεδομένων από το 

Περιστατικό αυτό Ασφαλείας καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον 

εκτελούντα την επεξεργασία. 

 

Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόσει άμεσα και με δικά του 

έξοδα (στο βαθμό που το Περιστατικό Ασφάλειας οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του υπό 

την δημόσια σύμβαση), όλα τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιών του Περιστατικού 

Ασφαλείας και θα συμβουλεύεται καλόπιστα τη «ΔΕΥΑΜΒ» σχετικά με τις προσπάθειες 

αποκατάστασης που είναι απαραίτητες και εύλογες. Ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει κάθε εύλογα 

απαιτούμενη συνδρομή στη «ΔΕΥΑΜΒ» στο πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών που θα λαμβάνονται 

από αυτόν. 

 

Ο εκτελών θα εξασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες αποκατάστασης προβλέπουν, χωρίς περιορισμό, την 

πρόληψη της επανάληψης του ίδιου τύπου Περιστατικού Ασφαλείας και θα ενημερώνει τη «ΔΕΥΑΜΒ» 

για όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί και για τις προσπάθειες αποκατάστασης που έχουν 

αναληφθεί. 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει οιασδήποτε μορφής ενημέρωση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση…………………………………. καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό

 …………………………………. 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να 

λειτουργεί κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας προκειμένου να τον επικουρεί στην έρευνα, στον 

περιορισμό και στην αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι οι υπό-εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους έχει 

συμβληθεί με ξεχωριστή σύμβαση εφαρμόζουν πολιτικές διαχειρίσεως παραβιάσεων προσωπικού 

χαρακτήρα με ανάλογες διαδικασίες και έχουν λάβει όλα τα αντίστοιχα μέτρα. 

 

Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης δεν αναιρεί άλλες υποχρεώσεις ενημέρωσης του εκτελούντος την 

επεξεργασία, οι οποίες έχουν τυχόν προβλεφθεί στην δημόσια σύμβαση και οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

 

Πολίτικη διαγραφής ή Επιστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο υπό-εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να διαγράψουν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών, από την 

ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία θα βεβαιώνει την διαγραφή όλων 

των αντιγράφων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

και τυχόν έχει διαβιβάσει στον υπό-εκτελών την επεξεργασία. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, να απαιτήσει από τον 

εκτελούντα εγγράφως και το αργότερο έως την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας να του 

επιστρέφει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε 

αντίγραφο μέσω ασφαλούς αρχείου, ο μορφότυπος του οποίου έχει προσυμφωνηθεί με τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή/και να διαγράψει, βεβαιώνοντας παράλληλα την διαγραφή, όλων των υπόλοιπων 

αντιγράφων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, που επεξεργαζόταν ο 

εκτελών την επεξεργασία ή/και ο τυχόν υπό εκτελών την επεξεργασία. 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία διατηρούν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, όταν απαιτείται από το ισχύον 

νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και μόνο για την περίοδο που απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του συνόλου 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας και ότι η εν λόγω επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που 

απαιτούν την αποθήκευσή τους και για κανέναν άλλο σκοπό. 

 

Ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας έγγραφη βεβαίωση για την πλήρη 

συμμόρφωση του ίδιου και των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

πολιτική και στην δημόσια σύμβαση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διακοπής της 
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επεξεργασίας, εκτός αν απαιτείται να προσκομιστεί η εν λόγω βεβαίωση νωρίτερα λόγω καταγγελίας 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή λόγω οποιοσδήποτε δικαστικής ή 

εξωδικαστικής διαμάχης, στην οποία περίπτωση η βεβαίωση θα προσκομιστεί άμεσα. 

 

Μη τήρηση της παρούσης πολιτικής και των σχετικών προβλεπόμενων στην δημόσια σύμβαση 

 

Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και των υπό-εκτελούντων την 

επεξεργασία όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και θα προβλέπονται στην δημόσια σύμβαση 

θα συνεπάγεται την επιβολή ποινικών ρητρών κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε δημόσια σύμβαση. Ο 

εκτελών την επεξεργασία θα ευθύνεται για κάθε πταίσμα αυτού, των υπό- εκτελούντων την επεξεργασία 

και των εν γένει προστηθέντων του και θα υπέχει υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης κάθε ζημίας της 

«ΔΕΥΑΜΒ», η οποία θα οφείλεται ή θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παράβαση από τον 

εκτελούντα των όρων της δημόσιας σύμβασης ή/και του ισχύοντος εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. 

 

Ο εκτελών επεξεργασία σε περίπτωση παράβασης οποιοσδήποτε αναληφθείσας υποχρέωσής του έναντι 

της «ΔΕΥΑΜΒ» θα θεωρείται ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας. 

 

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας, ο ανάδοχος καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην 

εκτέλεση εργασιών της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της «ΔΕΥΑΜΒ» και του αναδόχου 

διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με 

αυτούς καθώς και των υποχρεώσεων του εκτελούντα την επεξεργασία και των τυχόν υπό-εκτελούντων 

την επεξεργασία προσώπων. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης της «ΔΕΥΑΜΒ» καθώς και 

με την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης θεωρείται ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων 

έχουν λάβει γνώση και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

 

 




