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Ζ ΑΔΓΗΘ είλαη  Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ  θαη αλήθεη ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.  

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑΔΓΗΘ είλαη ε Δθκεηάιιεπζε ηεο Γηψξπγαο Θνξίλζνπ.  
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Θέκα: Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο κφλν γηα ηελ πξνκήζεηα Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Ππλφισλ Ονπρηζκνχ θαη πνδεκάησλ. 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

http://www.aedik.gr/
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ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ…»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ηνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ∆ηνηθεηηθήο∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 

15, 

ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”, όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηνπ 

άξζξνπ 24, 

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

ηνπ π.δ 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη, 

ηεο κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ » 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ 

ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

 

2 Ρηο απνθάζεηο: 

 

2.1 Ρελ κε αξηζκφ πξση 105ΔΜ/20-01-2017 απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Ππκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

Απνηειεζκάησλ α) Ραθηηθψλ Γηαγσληζκψλ & Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, β) Ππλνπηηθψλ (Ξξφρεηξσλ) Γηαγσληζκψλ. 
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2.2 Ρελ κε αξηζκφ πξση 106ΔΜ/20-01-2017 απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Ππκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο 

ησλ πξντφλησλ ησλ α) Ραθηηθψλ Γηαγσληζκψλ & Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο θαη β) Ππλνπηηθψλ (Ξξφρεηξσλ) Γηαγσληζκψλ. 

2.3 Ρελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα Ονχρα Ξξνζηαζίαο θαη 

Αζθάιεηαο θαη Πχλνια Ονπρηζκνχ(Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαο αξ. 428/3-1-2017). 

2.4 Ρελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ηελ έγθξηζε πίζησζεο ηνπ πνζνχ ησλ33254,00 επξψ πιένλ ΦΞΑ. 

(Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαο αξ.428/31-1-2017). 

2.5 Ρελ απφθαζε κε αξηζ. πξση.124/2-2-2017 δέζκεπζεο πνζνχ χςνπο 33.254,00 επξψ πιένλ ΦΞΑ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2017 γηα ηελ αγνξά Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο θαη Ππλφισλ Ονπρηζκνχ, ΑΓΑΚ 

17REQ00571369 2017-01-20 

 

3 Ρα έγγξαθα: 

 

3.1 Κε αξ. πξση. ΔΜ104/20-1-2017έγγξαθν αίηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα πξνκήζεηα Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη 

Αζθάιεηαο θαη Ππλφισλ Ονπρηζκνχ ΑΓΑΚ 17REQ00571369 2017-01-20 

 

4 Ρελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο Θνξίλζνπ. 

 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ 

 

 

Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε επξψ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ αγνξά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄ ηεο 

παξνχζαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

1. Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε 

1.1. Δίδνο δηαδηθαζίαο 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

 

1.2. Σξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγν ζχκβαζε βαξχλεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο Α.Δ.ΓΗ.Θ. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη 41.235,00, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΞΑ. θαη ε θαζαξή αμία 33.254,00 Επξώ. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ θαηαιφγνπ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηνπ ή γηα ην 

ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο ηνπ θαηαιφγνπ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο ηνπ θαηαιφγνπ. 
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Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη δελ θαιχπηνπλ ηελ παξαπάλσ απαίηεζε. 

 

1.3. Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

κφλν έρεη ζθνπφ ηελ αγνξά Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο  Ππλφισλ Ονπρηζκνχ θαη πνδεκάησλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ  ηφζν ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο (Ηππνθξάηνπο 88 Αζήλα) φζν θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο (Ίζζκηα Θνξηλζίαο) γηα έλα έηνο. 

 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : ........................... 

θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ CPV …………………………………… 

 

 

 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ 

Ππλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ αγνξά 

Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο  

Ππλφισλ Ονπρηζκνχ θαη πνδεκάησλ 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

παξάξηεκα Γ΄ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

 

Ξξνκήζεηα Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη 

Αζθάιεηαο  Ππλφισλ Ονπρηζκνχ θαη 

πνδεκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 

ζην παξάξηεκα Γ΄ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

 

 

φπσο αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Γ’ 

ηεο παξνχζεο 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  

 

φπσο αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Γ’ 

ηεο παξνχζεο 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

 

Ζ  

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

είλαη 41.235,00€, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α 

&θξαηήζεσλ. Θαη ην θαζαξφ πνζφ 

33.254,00 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΒΑΟΛΔΗ 

 

 

ΑΔΓΗΘ (θσδηθνί ΓΙΠ 60.02) 

 

 

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ (%) 

 

 

0,06216% 

 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

 

120 εκέξεο 

 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ θαηαιφγνπ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηνπ 

θαηαιφγνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ ή γηα ηκήκα ήηνη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο ηνπ θαηαιφγνπ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο νηθείαο νκάδαο ηνπ θαηαιφγνπ. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη δελ θαιχπηνπλ ηελ παξαπάλσ απαίηεζε. 

 

 

1.4. Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ-Γεκνζηόηεηα  

 

Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΑΔΓΗΘ (http://www..aedik.gr)θαη πεξίιεςε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Γηαχγεηαο (http://diavgeia.gov.gr). 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ξέκπηε 

27-4-2017,  θαη ψξα 10 π.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ζηνλ 3ν φξνθν ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο Αξ. 88 ΡΘ 11472 Αζήλα. 

 

Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κε εθπξφζσπφ ηνπο, ή απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier 

ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηψξπγνο Θνξίλζνπ (ΑΔΓΗΘ) νπδεκία επζχλε θέξεη 

γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 

θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

 

 

 

http://www..aedik.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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2. Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα θάησζη Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ……………………….ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β ……………………….ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ……………………….ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΥΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ………………………..ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ………………………..ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΠΡ ......................... ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ  ΡΔΓ 

 

Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 

 

 

2.1. Δπηθνηλσλία - Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πύκβαζεο 

 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο ΑΔΓΗΘ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο: 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΔΓΗΘ, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά 

ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ. 

 

2.2. Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη γξαπηά πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα απφ ηελ ΑΔΓΗΘ ζπγθεληξσηηθά.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 

θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
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β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ 

απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ 

 

2.3. Γιώζζα 

Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

2.4. Δγγπήζεηο 

Ζ εγγπεηηθή  επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε- κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Κπνξεί, επίζεο, λα εθδίδεηαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

Ζ εγγχεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ.  

 

2.5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ,  ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο 

σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. 
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2.6. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ απαηηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο) λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  

 

2.7. Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

Α) πάξρεη ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην Κέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο). Ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ Θνη.Π.Ξ.Δ., ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ, άξζξν 12 παξ 9 θαη 10 Λ.2716/1999. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζην πξφζσπν 

ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο Α, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 

επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Θαηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη νη παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Β) Έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, (ηφζν 

ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, 

φπσο απνηππψλνληαη ζην Κέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΡΔΓ. (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο). Γελ 

απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο φηαλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 

ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Δπίζεο, δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
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θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 

ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

 Γ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή λα κελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή λα κελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή λα κελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή λα κε βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη 

ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

Γ) Έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.4412/2016, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 πεξ. α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Δ) Έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 πεξ. ζ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016.Ρα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ Γ, Γ & Δ απνηππψλνληαη ζην 

Κέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα) ζηα αληίζηνηρα 

πεδία. Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 

φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ Α, Β, Γ , Γ & Δ.  

 
2.8. Θαηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή 

βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Νη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  
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2.9. Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο  

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν ''εηδηθφ'' εηήζην θχθιν εξγαζηψλ αξηζκφο εηψλ 2013, 2014 θαη 2015 είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€). Ωο 

''εηδηθφο'' θχθινο εξγαζηψλ λνείηαη ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηάζεζε εηδψλ ίδησλ ή ζπλαθψλ κε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε.  

 

2.10. Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

A) λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 

ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε 

πξφηππα 

 

2.11. Πηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.9) θαη ηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.10), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο 

λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 

ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε 

δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ 

θνξέσλ. 

 

3. Θαλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

3.1. Ξξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.7 

θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.8, 2.9, 2.10 θαη 2.11 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα ΠΡ, ην νπνίν απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 
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3.2. Απνδεηθηηθά κέζα 

Δηδηθά γηα ηελ απφδεημε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο (θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα) ησλ Θνη.Π.Ξ.Δ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζην ΡΔΓ ζην Κέξνο ΗΗ Α ζην πεδίν [Πε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα] θαη ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηα «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ» ηεο παξνχζεο. Ζ ΑΔΓΗΘ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Α, Β , Γ , Γ, Δ θαη ΠΡ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Ρν ΡΔΓ ζπκπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο: - Ρν κέξνο Η είλαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ ΑΔΓΗΘ θαη φια 

ηα ππφινηπα κέξε (ΗΗ, ΗΗΗ θαη VI) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, θαηά πεξίπησζε, θαη κφλν ζηα πεδία πνπ ήδε έρνπλ επηιεγεί 

απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, φπσο εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ΡΔΓ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ ηεο παξνχζαο - Ρν κέξνο ΗΗ.Α ζπκπιεξψλεηαη απφ φινπο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηελ επηζήκαλζε πσο ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ θαη΄ απνθιεηζηθφηεηα πξνκήζεηα ζα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία δεηνχληαη ζηα «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ» ηεο παξνχζαο. 

 - Ρν κέξνο ΗΗ.Β ζπκπιεξψλεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο – ΘΝΗΠΞΔ. - Ρν κέξνο ΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηθήο 

αλάζεζεο  

- Ρν κέξνο VI ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά λφκν ππφρξενπ/ -σλ, ε νπνία 

δελ απαηηείηαη λα θέξεη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη έλα ΡΔΓ.  Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη λα 

ππνβιεζεί γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηφ ΡΔΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε 

II έσο ΗV. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψζεη πσο ζα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο πνζνζηφ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ μεπεξλάεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο αμίαο, ηφηε ππνβάιιεηαη καδί κε ην ΡΔΓ ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 

ρσξηζηφ ΡΔΓ εθ κέξνπο ηνπ/ησλ ππεξγνιάβνπ/σλ. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ηφηε 

φια ηα παξαπάλσ πξφζσπα ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ην ίδην ΡΔΓ. Γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο Θνη.Π.Ξ.Δ. ην ΡΔΓ ζα ππνγξάςνπλ φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Δλώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (Άξζξα 19 θαη 96 Λ.4412/2016) 

 α) Νη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε 

ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 β) Όηαλ ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο, απαληνχλ ζεηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Κέξνπο ΗΗ.Α. [Ρξφπνο ζπκκεηνρήο] θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα α, β θαη γ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ρσξηζηά ΡΔΓ γηα θάζε θνξέα – κέινο 

ηεο έλσζεο, ζηα νπνία παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο ΗV. 

 γ) Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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 δ) Πηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηπρφλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα είλαη απνθιεηζηηθά κεηαμχ Θνη.Π.Ξ.Δ.  

πεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Λ.4412/2016)  

α) Ζ ΑΔΓΗΘ απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζπκπιεξψλνληαο ην Κέξνο ΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ.  

β) Πχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Λ. 4412/2016, φηαλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα 

(πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ μεπεξλάεη ην 30%, ηφηε ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηφ/ά ΡΔΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α, Β θαη Γ ηνπ Κέξνπο ΗΗΗ ηνπ ΡΔΓ γηα θαζέλαλ απφ ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβν/νπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεπηεί ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη πσο φηαλ απφ ηελ σο άλσ 

επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, ηφηε ε ΑΔΓΗΘ απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα ηνλ/ ηνπο αληηθαηαζηήζεη.  

γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο 

πνπ μεπεξλάεη ην 15% απηήο, ηφηε ν ππεξγνιάβνο πξέπεη λα είλαη θαη απηφο Θνη.Π.Ξ.Δ. 

 

3.3. Θξηηήξην αλάζεζεο 

 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο κφλν. 

 

4. Θαηάξηηζε - Ξεξηερόκελν Ξξνζθνξώλ 

4.1. Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

1.1 Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα 

είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο από ηνλ δηαγσληδόκελν, ε δε αξκόδηα επηηξνπή θαηά ηνλ 

έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηώζεη όηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ 

απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο.  

1.2 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε 

θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε ιέμε ¨ΞΟΩΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ 

αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ν Δληαίνο θάθεινο πεξηιακβάλεη (α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαη (β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 1.5 Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη   απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
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Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ην Νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Ρειέθσλν, Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη 

επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία) 

 Γηα ηελ Αλψλπκν Δηαηξεία Γηψξπγνο Θνξίλζνπ (ΑΔΓΗΘ) 

 Τκήκα Πξνκεζεηώλ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………….. 

 Ππλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ 

αγνξά Ονχρσλ Ξξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο θαη Ππλφισλ Ονπρηζκνχ γηα ηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη γηα ην ππνθαηάζηεκα Θνξίλζνπ. 

 (Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο …../…../….. ) 

 

 Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο ……….. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν. 
 
 

4.2. Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

 
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα ΠΡ), 

 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.4 θαη 2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

 

γ) H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΑΔΓΗΘ κε ην Ξαξάξηεκα Γ 

ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.  
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δ) Γχν δείγκαηα (δείγκα θαη αληηδείγκα) ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 214 Λ4412/2016 απφ έθαζην ησλ ππφ πξνκήζεηα 

εηδψλ πνπ ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά.   

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 

ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 

4.3. Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζην ζχλνιν ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάζε νκάδα ηνπ θαηαιφγνπ θαη μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα ηνπ θαηαιφγνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Γ ηεο δηαθήξπμεο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.  

 

Πεκεηψλεηαη φηη : 

 Θάζε ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά. 

 Ν αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηελ απαίηεζε ηνπ ζε ηξίηνλ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ΑΔΓΗΘ. Πε πεξίπησζε 

παξάβαζεο απηνχ ηνπ φξνπ, ε ΑΔΓΗΘ, έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζε θάζε ηξίηνλ. 

 

Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεχζεξα ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε. 

Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε 

ηνλ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη 

θαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξξνζθεξφκελν είδνο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

Ζ ηηκή ρσξίο ΦΞΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο 

θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. 

Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. 

Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 
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Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 
 

4.4. Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΔΓΗΘ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε 60 εκεξψλ. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ 

δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

 

4.5. Ιόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ΑΔΓΗΘ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 91 Λ 4412/2016. 

 

5. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή κε έγγξαθφ ηεο ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ηελ εκέξα θαη ψξα ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ. 

 

5.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνινγεί 

πξψηα ηα ηερληθά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηγκάησλ, θαη έπεηηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 214 Λ 4412/2016.      

Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζα έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη νη Ξξνζθέξνληεο ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ. 

Ρπρφλ δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Ρα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε.  

Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, ηαμηλνκεκέλεο κε ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ ρακειφηεξε πξνο ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο ηνπ θαηαιφγνπ. 
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Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε θάζε νκάδα εηδψλ ηνπ θαηαιφγνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηεο νκάδαο. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηο ηξηπινχλ (3)  ην νπνίν παξαδίδεη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλσλχκνπ 

Δηαηξείαο Γηψξπγνο Θνξίλζνπ. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 

Γηψξπγνο Θνξίλζνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ ησλ εηδψλ ηνπ θαηαιφγνπ κπνξεί λα γίλεη θαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα αλαδφρνπο εθφζνλ νη 

πξνζθεξζείζεο ρακειφηεξεο ηηκέο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάζε νκάδα ηνπ 

θαηαιφγνπ θαη μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα ηνπ θαηαιφγνπ πξνζθέξνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο γηα ηελ θάζε νκάδα. 

 

Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή 

ηεο ηελ θαηαθχξσζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζε πνζνζηφ έσο 50%. 

 

5.2. Ξξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΑΔΓΗΘ απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε  (15) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 

74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.7 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.8 -2.10 απηήο. 

 

5.3. Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο 

 

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηελ πξνζεζκία  ηεο παξνχζαο είλαη 

ηα εμήο: 

 Α) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ρν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην ΡΔΓ, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζαο. 
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 Β) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) : 

Η) γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην. ΗΗ) γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία 

(ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε). Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ 

αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. Πε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιινληαη θαη γηα ηνλ 

ππεξγνιάβν. 

 Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα): Η) γηα ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο Γ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε αξρή. Δάλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο 

έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 

Γ, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηεο πεξίπησζεο Γ. ΗΗ) Γηα ηελ πεξίπησζε Γ, ήηνη γηα ηε κε αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζην κέξνο ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗ.Α ηνπ ΡΔΓ (θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα πξνκήζεηα), ππνβάιιεηαη : 1. Θαηαζηαηηθφ ηνπ Θνη.Π.Ξ.Δ. ζε 

επθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ ην ηεξνχκελν θαηαζηαηηθφ ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν. 2. Έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Θνη.Π.Ξ.Δ. απφ Γεκφζηα Αξρή. 3. Βεβαίσζε απφ Γεκφζηα Αξρή φηη πεξηζζφηεξνη απφ ην 30% ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

Θνη.Π.Ξ.Δ. είλαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη. 4. Βεβαίσζε απφ αξκφδηα ΓΝ γηα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ή 

ηξνπνπνίεζή ηεο, ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. 

Δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.7. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
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ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην  

 

ΠΡ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.8 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

ηζνινγηζκνχο ή άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ ή θαηαζέηνπλ ζε δεκφζηα αξρή (θνξνινγηθέο δειψζεηο)   Δάλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

 

Ε) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.9  νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ελ ηζρχ 

φπσο δειψλνληαη ζην ΡΔΓ.   

 

Ζ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 

πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ 

ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 

πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), 

ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Θ) Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φζα ή φπνηα πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

5.4. Θαηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 
 

Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο 

Θνξίλζνπ. 

 

Κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη Δγγύεζε Θαιήο 

Δθηέιεζεο Πύκβαζεο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο νπφηε ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηεο ΑΔΓΗΘ 

επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ΑΔΓΗΘ πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο 
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ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο θνθ. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά 

θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο ΑΔΓΗΘ. 

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή Πχκβαζε. 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Πε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Ζ Πχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ρν θείκελν 

ηεο Πχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο 

απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Νηθνλνκηθή ηνπ Ξξνζθνξά, εθαξκνδνκέλσλ 

επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

5.5. Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία  

 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ελψπηνλ ηεο ΑΔΓΗΘ. H ΑΔΓΗΘ απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. 

Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο ΑΔΓΗΘ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο κέζσ έγγξαθεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηεο ΑΔΓΗΘ. 

 

5.6. Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ ΑΔΓΗΘ καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
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δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 

Α. ΞΙΖΟΥΚΖ  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζχκθσλα κε εηδηθφηεξν φξν πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην 

Λ.4013/2011, άξζξν 4, παξ.3 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 

ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο ΑΔΓΗΘ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ παξαδίδεη ην πιηθφ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλάζεζεο.  

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη  ινηπά  ζηνηρεία  ηζρχνπλ ηα  φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Λ.4412/2016. 

 

Β. ΞΑΟΑΓΝΠΖ 

Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαγγέιινληαη ηκεκαηηθά ή ζην ζχλνιν ηνπο απφ ην ηκήκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο 

Θνξίλζνπ θαη ζα παξαδίδνληαη ζηνπο ηφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Ξαξάξηεκα Α’ δειαδή: 

 πνθαηάζηεκα Ίζζκηα ΡΘ 20100 Θφξηλζνο 

Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ή ζην ζχλνιν ηνπο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο ηξηάληα εξγαζίκσλ  (30)εκεξψλ απφ ηελ θάζε παξαγγειία ηνπ ηκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 

Γηψξπγνο Θνξίλζνπ, τα δε ζξοδα μεταφοράσ κα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Δληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη παξαδψζεη ηα πξνκεζεπφκελα κε ηελ παξνχζα πξντφληα. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζνχλ ηα πξντφληα εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξψλ θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε απηή. Ζ ΑΔΓΗΘ, 

επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

Ζ ΑΔΓΗΘ δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ην αλσηέξσ ρξφλν παξάδνζεο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην 

εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

 

Γ. ΞΑΟΑΙΑΒΖ  
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Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ηεο ΑΕΔΙΚ. Ζ 

παξαιαβή ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 Λ4412/2016.  

 

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε ΑΔΓΗΘ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Ξαξαιαβήο, ζπληάζζεη Ξξσηφθνιιν Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ ΑΔΓΗΘ, 

επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

 

Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο 20εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξάδνζε, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

πξνκεζεπφκελσλ πξντφλησλ. 

Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξψ (€) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Φ.Α.Π θαη ησλ 

ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν 

απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Ν Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. 

 

Ν Αλάδνρνο, νθείιεη λα θαηαζέζεη παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο ζηα γξαθεία ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο Θνξίλζνπ εληφο 3 εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, ή ηελ εκεξνκελία ηηκνιφγεζεο. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο 

εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο ησλ 3 εκεξψλ ηα παξαζηαηηθά ζα επηζηξέθνληαη πξνο αθχξσζε θαη επαλέθδνζή ηνπο κε λέα 

εκεξνκελία. 

 

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη  ινηπά  ζηνηρεία,  ηζρχνπλ ηα  φζα αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν 4412/16. 

 

Ζ  ΑΔΓΗΘ,  γίλεηαη ππεξήκεξε, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε  θαη νθείιεη ηφθνπο  κφιηο πεξάζεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν 4412/16 

πξνζεζκία, θαηά  ηα εηδηθφηεξα ζ’ απηφ νξηδφκελα. 

 

Ρν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε ΑΔΓΗΘ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε 

Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο») πξνζαπμεκέλν θαηά 8 επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ην επηηφθην αλαθνξάο 

πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα. (Λ.4152/13, ΦΔΘ107/Α/9-5-13, Ξαξ. Ε΄: πεξί «Θαζπζηεξήζεσλ Ξιεξσκψλ»). 

 

Δ. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ 

απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
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ΠΡ. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο 

κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Ε. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Δ’ ηεο παξνχζαο ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίοΦ.Ξ.Α., σο 

εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κε δηάξθεηα 2 κήλεο κεηά ην ζπκθσλεκέλν ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

2. Ρνλ εθδφηε. 

3. Ρελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

4. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

5. Ρν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

6. Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

7. Ρελ ζρεηηθή ζχκβαζε θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 

8. Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

θαη ηνπο φξνπο φηη: 

1. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο 

2. Ρν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

3. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

4. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν θαη απεπζχλεηαη. 

5. Ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 

Ζ. ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΑΔΓΗΘ, ε νπνία δίδεηαη, θαηά 

ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα πξνζθνκίδεη ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. Πε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε 
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ΑΔΓΗΘ ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, θαηά ηα σο 

άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ 

κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία 

επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Ρξάπεδαο. 

 Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηείιεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΓΗΘ ππάιιειν γηα λα πάξεη ηα κέηξα ησλ ελδπκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην ηκήκα Ξξνκεζεηψλ.  

 

 Ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο Πχκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα 

απνδεκηψζεη ηελ ΑΔΓΗΘ, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ 

πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο Πχκβαζεο. 

 Ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο 

νιφθιεξν ππεχζπλα έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ 

πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο 

Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα 

ελαπνκείλαλ ηα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε 

ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 

ΑΔΓΗΘ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ 

ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΑΔΓΗΘ, ε νπνία 

εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο. 
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Θ. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ν Αλάδνρνο θαη ε ΑΔΓΗΘ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 

πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 

 
A B Γ Δ ΠΡ Ε Ζ 

Α/Α Ξεξηγξαθή Ρηκή κνλάδαο 
άλεπ ΦΞΑ 

ΦΞΑ Ρηκή κνλάδαο κε 
ΦΞΑ 

Ξνζφηεηα Ππλνιηθή Αμία άλεπ 
ΦΞΑ 

ΝΚΑΓΑ ΑΟνχρα 

Ξξνζηαζίαο θαη 

Αζθαιείαο 

      

1.       

2.       

3.       

…….       

Ππλνιηθή Αμία 
ζηελ νκάδα Α 

      

ΝΚΑΓΑ ΒΠχλνια 
Ονπρηζκνχ 

      

1.       

2.       

3.       

…….       

Ππλνιηθή Αμία 
ζηελ νκάδα Β 

      

       

ΝΚΑΓΑ Γ  
ΞΝΓΖΚΑΡΑ 

      

1.       

2.       

3.       
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…….       

Ππλνιηθή Αμία 
ζηελ νκάδα Γ 

      

Ππλνιηθή Αμία γηα 
φιεο ηηο  νκάδεο 

      

 

 

 

 

Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α   Γ΄ 

 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ  ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ χωρίσ ΦΠΑ ςε 
€ 

ΟΜΑΔΑ Α Ροφχα Προςταςίασ και ΑςφάλειασCPV351 13400-3 

1 ΦΟΡΜΕ ΜΙΑ ΧΡΗΕΩ 35113400-3 ΣΕΜ 50 201,61 

2 ΦΟΡΜΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕ 35113400-3 
ΣΕΜ 

40 
1290,32 

3 ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 18830000-6 
ΣΕΜ 

23 
927,42 

4 ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΙΜ 18234000-8 
ΣΕΜ 

40 
1290,32 

5 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 35113400-3 
ΣΕΜ 

82 
1322,58 

6 ΓΑΛΟΣΕ 18816000-2 
ΣΕΜ 

5 
100,80 

7 ΓΑΝΣΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 18141000-9 
ΣΕΜ 

100 
403,23 

8 ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ 18424300-0 
ΣΕΜ 

100 
403,23 

9 ΚΡΑΝΗ 18444111-4 
ΣΕΜ 

10 
80,65 

10 ΓΙΛΕΚΑ ΦΩΦΟΡΙΖΕ 35113440-5 
ΣΕΜ 

20 
64,52 
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11 ΓΤΑΛΙΑ 35113400-3 
ΣΕΜ 

10 
24,19 

12 ΜΑΚΕ 35113400-3 
ΣΕΜ 

50 
201,61 

 ΤΝΟΛΟ  
 

 
6.310,48 

ΟΜΑΔΑ Β φνολα ΡουχιςμοφCPV18222200-3 

1 
ΚΟΣΟΤΜΙ 

18222100-2 ΣΕΜ 6 
725,81 

2 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΤΦΑΜΑΣΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ 

18234000-8 ΣΕΜ 8 
258,06 

3 
ΜΠΛΟΤΖΑΚΙ ΠΟΛΟ ΘΕΡΙΝΟ 

18333000-2 ΣΕΜ 80 
967,74 

4 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΣΖΙΝ ΘΕΡΙΝΟ 

18234000-8 ΣΕΜ 122 
3935,48 

5 ΤΠΟΚΑΜΙΟ ΘΕΡΙΝΟ 18332000-5 ΣΕΜ 129 2080,65 

6 ΣΖΑΚΕΣ 18220000-7 ΣΕΜ 62 3500,00 

7 
ΜΠΟΤΦΑΝ 

18220000-7 ΣΕΜ 80 
3225,81 

8 ΦΟΤΣΕΡ 18235300-8 ΣΕΜ 57 919,35 

9 ΤΠΟΚΑΜΙΟ 18332000-5 ΣΕΜ 120 2419,35 

10 ΣΖΙΝ ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ 18234000-8 ΣΕΜ 84 3387,10 

11 ΓΙΛΕΚΟ 18235400-9 ΣΕΜ 6 193,55 

 ΤΝΟΛΟ    21.612,90 

ΟΜΑΔΑ Γ ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ CPV 18800000-7 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ χωρίσ ΦΠΑ ςε 
€ 

1 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

18800000-7 ΖΕΤΓΗ 48 
2.709,68 

2 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΘΕΡΙΝΑ 

18800000-7 ΖΕΤΓΗ 65 
2.620,97 

 
ΤΝΟΛΟ 

   
5.330,65 
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*Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ζην Τπνθαηάζηεκα ζηελ  Γηεύζπλζε  Ίζζκηα Κνξηλζίαο, ΣΚ 201 00 Κόξηλζνο .  

 
 

Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α      Γ! 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

Σα προαναφερόμενα είδθ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ’ κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑ - - - 

Οι παρακάτω όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι 
απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ λαη   

Ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό ζλαβε γνϊςθ των 
ςυνθμμζνων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ Α, Β, Γ, Δ και Ε που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

λαη   

Ο ανάδοχοσ δθλϊνει ότι ζχει τα κατάλλθλα μζςα για να 
φζρει εμπρόκεςμα ςε πζρασ και κατά προςικοντα τρόπο 
τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 

λαη   

Η παράδοςθ των αναλωςίμων κα γίνει τμθματικά µε 
ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου, εντόσ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κατόπιν ςυνεννόθςθσ µε 
το Σμιμα Προμθκειϊν τθσ ΑΕΔΙΚ. 

λαη   

ΟΜΑΔΑ Α - - - 
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ΦΟΡΜΕ ΜΙΑ ΧΡΗΕΩ 

 ( Φφξκα νιφζσκε κηαο ρξήζεο απφ 

πνιππξνππιέλην. Γηαζέηεη θνπθνχια, ιάζηηρν ζηηο 

καλζέηεο, ζηε κέζε θαη ηα πφδηα. Κιείλεη κε 

θεξκνπάξ) 

λαη   

ΦΟΡΜΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕ  

 (Θα είλαη νιφζσκε, κε ζχλζεζε απφ πνιπεζηέξα 

(65 %) θαη βακβάθη (35 %), κε ιάζηηρν ζηελ 

πεξηνρή ηεο κέζεο θαη ηζέπεο. Θα θιείλεη κε 

θεξκνπάξ θαη ζα έρεη δηπιέο ξαθέο. Σν ρξψκα ηεο 

ζα είλαη κπιέ  κε θεληεκέλν ινγφηππν ηεο 

Δηαηξείαο. . 

λαη   

ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ( Σήκαλζε : 

• CE. 

• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, 

εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο θαηαζθεπήο. 

• Τν ζύκβνιν ηνπ βαζκνύ πξνζηαζίαο S3 πνπ 

ζπκβνιίδεη : 

• Πξνζηαζία δαθηύισλ. 

• Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε 

θηέξλα. 

• Υδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ. 

• Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο. 

• Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο. 

• Σηε ζόιαoil resistant. 
• επαξθή κφλσζε ηνπ άξβπινπ θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ ίδησλ ησλ δηθαηνχρσλ απφ 
ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

λαη   

ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΙΜ( Παληειφλη απφ 100% 

βακβάθη. Πηζηνπνηεκέλν  (ρξήζε πθαζκάησλ θαη 

α' πιψλ απαιιαγκέλσλ απφ βιαβεξέο νπζίεο). Έρεη 

ηξηπιέο ξαθέο, πνιιέο ηζέπεο θαη ΤΚΚ θεξκνπάξ. 

Με θαξδηά γξακκή. ) 

λαη   
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ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ:( ακάκι 

• Υιηθό θαηαζθεπήο αδηάβξνρν. 

• Γηαθάο κε θνπθνύια ε νπνία, όηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ 

ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. 

• Δηπιή καλζέηα κε πξόζζεηε ισξίδα ξύζκηζεο 

εμσηεξηθά ζην καλίθη. 

• Δηπιή παηηιέηα κε απηνζύλδεηε ηαηλία, 

ηύπνπvelcroθαη θεξκνπάξ πνπ θιείλεη κέρξη 

επάλσ. 
• Τνπιάρηζηνλ κία (1) εμσηεξηθή ηζέπε θαη δύν 

(2) εζσηεξηθέο ηζέπεο. 
Παντελόνι 
• Παληειόλη κε δώλε κέζεο, ηζέπεο εμσηεξηθέο, 

πξόζζεηε ισξίδα ξύζκηζεο εμσηεξηθά ζην 

κπαηδάθη. 

Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνύλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΕΝ 

343 ζε όηη αθνξά ηηο κεραληθέο αληνρέο, ηελ αληνρή 

ζην πιύζηκν θαη ηε ζήκαλζε. Τα επίπεδα αληνρώλ ζα 

είλαη: 

• Αδηαβξνρνπνίεζε 3 

• Δηαπλνή 3 

Κιείζηκν κε θεξκνπάξ ή θαηvelkro,ηζέπεο εμσηεξηθέο. 

Θα έρνπλ θνπθνύια ε νπνία, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, 

ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε πνπ ζα είλαη ζην πίζσ κέξνο 

ηεο ληηζεξάδαο.) 

 

λαη   

ΓΑΛΟΣΕ:( Αδηάβξνρε κπόηα από ζπλζεηηθό πιηθό κε 

αληηνιηζζεηηθή ζόια πξνζηαηεπηηθά 

δ

αθηύισλ θαη 

πξνζηαηεπηηθό 
έλαληη δηάηξεζεο. 

Πξόηππν:ΕΝISO

20344, 

ENISO20345 

λαη   
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Σήκαλζε: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο 

θαηαζθεπήο, κέγεζνο 

• Τν ζύκβνινS5πνπ ζπκβνιίδεη 

• Πξνζηαζία δαθηύισλ 

• Απνξξόθεζε κεραληθήο ελέξγεηαο ζηε θηέξλα 

• Υδαηνπεξαηόηεηα θαη απνξξόθεζε λεξνύ 

• Πξνζηαζία ηεο ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο 

• Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο) 
 

ΓΑΝΣΙΑ ΕΡΓΑΙΑ  

 ( Μήθνο πεξίπνπ20-25cmπάρνο 1 -

1,2mm .Toεκπξόο κέξνο γαληηνύ θαη ηα δάθηπια από 

βόεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο από βακβαθεξό 

ύθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζύζθημεο. 
Πξόηππα: ΕΝ 388, 420 κε επίπεδα 

κεραληθώλ αληνρώλ 2 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 

(δηάζρηζε), 

2 (δηάηξεζε) Σήκαλζε: ·CE 

Πξνκεζεπηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, 

Έηνο θαηαζθεπήο 

Εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από 

κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη νη θσδηθνί 2, 1, 2, 2 

 

λαη   

ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ 

 Πξόηππα: ΕΝ 388, 420 Σήκαλζε: • CE 

Μήθνο πεξίπνπ20-25cm.Εκπξόο 

κέξνο παιάκεο από ληηξίιην ώζηε λα πξνζηαηεύεη 

από ρεκηθέο νπζίεο ελώ ην πίζσ από 
ύθαζκα ώζηε λα είλαη πην εύρξεζην. Ειάρηζηα 

επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ: · 3 (ηξηβή) 
 

λαη   

ΚΡΑΝΗ  (Κξάλνο αζθαιείαο κε θέιπθνο 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ππθλφηεηα 

πνιπαηζπιέλην (HDPE), ζρεδηαζκέλo θαηάιιεια 

ψζηε λα κελ ζπγθξαηεί ην λεξφ ηεο βξνρήο) 

λαη   
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ΓΙΛΕΚΑ ΦΩΦΟΡΙΖΕ (: Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλόκελν 

ρξώκα κε δύν νξηδόληηεο ισξίδεο από εηδηθό 

αληαλαθιαζηηθό πιηθό. Πξόηππα: ΕΝ 340, 471 

Σήκαλζε: 

• CE 

• Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθόο πξντόληνο, Έηνο 

θαηαζθεπήο 

Δηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο) 

λαη   

ΓΤΑΛΙΑ  (Γπαιηά κε polycarbonate ζθειεηφ  γηα 

πξνζηαζία απφ ρηππήκαηα θαη εθδνξέο, 

πξνζηαηεπηηθά πιατλά κε νπέο αεξηζκνχ θαη εηδηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα πξνζηαζία ζην κέησπν. Οη θαθνί ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ polycarbonate, 

δηαθαλείο κε θίιηξν απνξξφθεζεο UV θαη 

αληηραξαθηηθή πξνζηαζία. 

λαη   

ΜΑΚΕ  (Φηιηξφκαζθα  κε ελεξγφ άλζξαθα πνπ 

παξέρεη πξνζηαζία ελάληηα ζε ζσκαηίδηα κε 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο φμηλσλ αεξίσλ ή αηκψλ. 

Με βαιβίδα εθπλνήο. 

λαη   

ΟΜΑΔΑ Β  - - - 

ΚΟΣΟΤΜΙ  (65% πνιπεζηέξα θαη 35% θαζαξφ 

βακβάθη) ρξψκαηνο κπιέ  κε θεληεκέλν ινγφηππν 

ηεο Δηαηξείαο. . 
λαη   

ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΤΦΑΜΑΣΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ 

(Παληειφλη Unisex  απφ 100% βακβάθη, 200gr/m
2
, 

κε δψλε ζηε κέζε θαη δπν εμσηεξηθέο ηζέπεο, 

ρξψκαηνο κπιέ. 

λαη   

ΜΠΛΟΤΖΑΚΙ ΠΟΛΟ ΘΕΡΙΝΟ (Μπινπδάθη θνληνκάληθν 

ηχπνπ πφιν απφ 100% βακβάθη,  κε θεληεκέλν 

ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο.  
λαη   

ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΣΖΙΝ ΘΕΡΙΝΟ (Παντελόνι τηίν πεντάτςεπο 
καλοκαιρινό) 

λαη   
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ΤΠΟΚΑΜΙΟ ΘΕΡΙΝΟ 

 (Κνληνκάληθν πνπθάκηζν απφ 100% βακβάθη. 

Νεκαηνβαθή, κε δχν ηζέπεο ζην ζηήζνο κε 

θεληεκέλν ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο. 

λαη   

ΣΖΑΚΕΣ  

( Απφ αδηάβξνρν θαη δηαπλένλ πιηθφ  θαη 

απνζπψκελν εζσηεξηθφ fleece. Έρεη  

αλαδηπινχκελε θνπθνχια πνπ θξχβεηαη ζε ςειφ 

γηαθά. Σν θεξκνπάξ θαιχπηεηαη απφ παηηιέηα. 

Έρεη ηαηλία ζχζθημεο ζηα καλίθηα θαη πνιιέο 

ηζέπεο πνπ θιείλνπλ κε θεξκνπάξ   κε θεληεκέλν 

ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο.) 

λαη   

ΜΠΟΤΦΑΝ ( Μπνχθαλ εξγαζίαο κε επέλδπζε fleece 

θαη απνζπψκελα  καλίθηα. Φέξεη απνζπψκελε 

θνπθνχια ηεο νπνίαο ην κέγεζνο πξνζαξκφδεηαη 

κε velcro θαη θνξδφλη ζχζθημεο ζηε κέζε.) 

λαη   

ΦΟΤΣΕΡ 

 ( Φνχηεξ κε θνπθνχια  απφ 80% βακβάθη 

Belcoro
®
 θαη 20% πνιπέζηεξ. Ζ θνπθνχια είλαη 

απφ δηπιφ χθαζκα. Έρεη ηζέπε θαλγθνπξφ. Σν 

ιάζηηρν ζηα καλίθηα θαη ηε κέζε είλαη βακβαθεξφ/ 

lycra
®
. Βάξνο: 280gr/m

2
, ρξψκαηνο κπιε  κε 

θεληεκέλν ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο.) 

λαη   

ΤΠΟΚΑΜΙΟ 

 ( Μαθξπκάληθν πνπθάκηζν , κε ζχλζεζε 70% 

βακβάθη - 30% πνιπέζηεξ, βάξνο πιηθνχ 130-

135gr/m
2
. 

ε θιαζηθή γξακκή κε θνπκπί ζην γηαθά θαη κηα 

ηζέπε ζην ζηήζνο, ρξψκαηνο κπιε  κε θεληεκέλν 

ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο.) 

λαη 

  

ΣΖΙΝ  ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ 

 ( Σδελ παληειφλη πεληάηζεπν, ρεηκεξηλφ) 

 

λαη 
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ΓΙΛΕΚΟ  

( Γηιέθν εξγαζίαο απφ 65% polyester θαη 35% 

βακβάθη. Φέξεη δίρηπ εζσηεξηθά ηεο πιάηεο, 

θιείλεη κε θεξκνπάξ θαη έρεη πνιιέο εμσηεξηθέο 

ηζέπεο , ρξψκαηνο κπιε  κε θεληεκέλν ινγφηππν 

ηεο Δηαηξείαο.) 

λαη 

  

ΟΜΑΔΑ Γ  - - - 

ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

 (Ζκηκπνηάθη δεξκάηηλν 100% κε αληηνιηζζεηηθή 

ζφια) 

λαη   

ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΘΕΡΙΝΑ  

(Τπνδήκαηα δεξκάηηλα 100% ηχπνπ κνθαζίλη) 
λαη   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

πνδείγκαηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζύκβαζεο 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

[Ολνκαζία Τξάπεδαο] 

[Καηάζηεκα] 

[Δ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax]    [Ηκεξνκελία έθδνζεο]  

      ΕΥΡΩ [αλαγξάθεηαη ην πνζό] 

Ξξνο 

Αλαζέηνπζα αξρή κε πιήξε δηεχζπλζε 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ.[αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηεο Εγγ. Επηζη.] ΔΟΩ [πνζό]. 

 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ. [αξηζκεηηθά θαη νινγξάθωο], ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε 

ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο [επωλπκία εηαηξείαο] Γ/λζε[δηεύζπλζε ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο] γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ 

φξσλ ηεο κε [ ζύκβαζεο ] ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα ………………………………………………(αξ. δηαθ/μεο[αξηζκόο 

δηαθήξπμεο]) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ησλ ………………… θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο 

Φ.Ξ.Α. ή ζε πνζνζηφ απηήο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Λ.4412/2016,  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, αμίαο [αξηζκεηηθά ε αμία ηεο 

δηαθήξπμεο] ΔΟΩ απηήο.  

 

- Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

-  Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε 

θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

 

- Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ' 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΗΧΡΤΓΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :99221127 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 88, 11472, ΑΘΖΝΑ  

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΟΤΣΟ 

- Σειέθσλν:2741030880 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: amoutsos@aedik.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.aedik.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): Πξνκήζεηα Ρνχρσλ Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο, πλφισλ Ρνπρηζκνχ θαη 

Τπνδεκάησλ, 

CPV: 35113400-3 Ρνχρα Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο, CPV: 18222200-3 χλνια 

Ρνπρηζκνχ, CPV: 18800000-7 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : - 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 
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αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη 

ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' εφαρμογθ του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / 

υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ  προτίιεται να αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, 

παρακαλείςιε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για 

κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii·

 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

·
 

6. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
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επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
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δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
xxix

, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη 
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επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 



ΑΝΗΚΕΙ ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1/2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ ΡΟΤΥΙΜΟΤ» Α.Ε.ΔΙ.Κ. 

 

 

53 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 

Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

 



ΑΝΗΚΕΙ ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1/2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ ΡΟΤΥΙΜΟΤ» Α.Ε.ΔΙ.Κ. 

 

 

54 

 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο κέζνο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.9 ηεο δηαθήξπμεο  γηα 

νηθνλνκηθψλ έηε 2013, 2014 θαη 2015 πνπ 

απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: 2013 θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: 2014 θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: 2015 θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xxxiv

 ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ 

ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

3) Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα 

ειέγρνπ πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο 

αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 

βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 2.10 ηεο δηαθήξπμεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

 

[] Ναη [] Όρη 
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο δελ 

απαηηνύληαη από ηελ δηαθήξπμε.  

 

  

  

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη 

έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxxv

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxvi. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 

αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 

δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/θ το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 

που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 

ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ 

L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
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xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 

103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 

73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 

3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ 

τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 

κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει 

χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xxi

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να 

καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον 

αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 

παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ 

που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
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xxxiv

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ 

ανωτζρω.  

xxxv
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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Τπόδεηγκα ζύκβαζεο 
 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΟΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  ΤΝΟΛΩΝ ΡΟΤΥΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΓΗΜΑΣΩΝ 

 
ηε Αζήλα, ζήκεξα ζηηο  …/…/2017, εκέξα ……………………  ζηα γξαθεία ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο Κνξίλζνπ κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

ζπκβαιινκέλσλ: 

Ζ Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηψξπγνο Κνξίλζνπ πνπ εδξεχεη ζηε Αζήλα, νδφο Ηππνθξάηνπο 88, 114 72 Αζήλα ΑΦΜ ……………, ΦΑΔ Αζελψλ, θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Γηεπζχλνπζα χκβνπιν Διέλε αθηζιή πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη εξγνδφηεο ή κε ηα αξρηθά ΑΔΓΗΚ, θαη ηεο εηαηξείαο 

…………………………………………………πνπ εδξεχεη ζηε …………………  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 

……………………………………………… πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη  αλάδνρνο, θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:  

1.1 Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016) 

5 Σηο απνθάζεηο: 

 

5.1 Σελ κε αξηζκφ πξση 410/23-6-2016 απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ 

α) Σαθηηθψλ Γηαγσληζκψλ & Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, β) πλνπηηθψλ (Πξφρεηξσλ) Γηαγσληζκψλ. 

5.2 Σελ κε αξηζκφ πξση 409/23-6-2016 απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ησλ 

α) Σαθηηθψλ Γηαγσληζκψλ & Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο θαη β) πλνπηηθψλ Πξφρεηξσλ Γηαγσληζκψλ. 

5.3 Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα αλαιψζηκα είδε γξαθείνπ (Πξαθηηθφ 

πλεδξίαο αξ.……………….). 

5.4 Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα ηελ έγθξηζε πίζησζεο ηνπ πνζνχ ησλ …………. επξψ πιένλ θπα. (Πξαθηηθφ πλεδξίαο 

αξ………………). 

5.5 Σελ απφθαζε κε αξηζ. πξση. …………. δέζκεπζεο πνζνχ χςνπο ………..επξψ πιένλ θπα ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 

2016 γηα ηελ αγνξά αλαισζίκσλ εηδψλ γξαθείνπ, ΑΓΑ ………………... 

5.6 Σελ κε αξηζκφ πξση …/..-.-2017 απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο Α΄ 

Ρνχρα Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο, ηεο νκάδαο Β΄ χλνια Ρνπρηζκνχ.  

 

6 Σα έγγξαθα: 

 

6.1 Με αξ. πξση. ………………. έγγξαθν αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα πξνκήζεηα Ρνχρσλ Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο θαη 

πλφισλ Ρνπρηζκνχ ΑΓΑΜ ……………….  

 

ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
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 Ο πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηεο νκάδαο Α΄ Ρνχρα  Πξνζηαζίαο θαη 

Αζθάιεηαο, ηεο νκάδαο Β΄ πλφισλ Ρνπρηζκνχ θαη ηεο Οκάδαο Γ' Τπνδήκαηα, ζην δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη «Αλάδνρνο», θαη  ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα θαη κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα. 

 

 

 

 

Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α   Γ΄ 

 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ  ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ χωρίσ ΦΠΑ ςε 
€ 

ΟΜΑΔΑ Α Ροφχα Προςταςίασ και ΑςφάλειασCPV351 13400-3 

1 ΦΟΡΜΕ ΜΙΑ ΧΡΗΕΩ 35113400-3 ΣΕΜ 50  

2 ΦΟΡΜΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕ 35113400-3 
ΣΕΜ 

40 
 

3 ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 18831000-3 
ΣΕΜ 

23 
 

4 ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΙΜ 18234000-8 
ΣΕΜ 

40 
 

5 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 35113400-3 
ΣΕΜ 

82 
 

6 ΓΑΛΟΣΕ 18811000-7 
ΣΕΜ 

5 
 

7 ΓΑΝΣΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 18141000-9 
ΣΕΜ 

100 
 

8 ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ 18424300-0 
ΣΕΜ 

100 
 

9 ΚΡΑΝΗ 18444111-4 
ΣΕΜ 

10 
 

10 ΓΙΛΕΚΑ ΦΩΦΟΡΙΖΕ 35113440-5 
ΣΕΜ 

20 
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11 ΓΤΑΛΙΑ 35113400-3 
ΣΕΜ 

10 
 

12 ΜΑΚΕ 35113400-3 
ΣΕΜ 

50 
 

ΟΜΑΔΑ Β φνολα ΡουχιςμοφCPV18222200-3 

1 
ΚΟΣΟΤΜΙ 

18222100-2 ΣΕΜ 6 
 

2 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΤΦΑΜΑΣΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ 

18234000-8 ΣΕΜ 8 
 

3 
ΜΠΛΟΤΖΑΚΙ ΠΟΛΟ ΘΕΡΙΝΟ 

18333000-2 ΣΕΜ 80 
 

4 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΣΖΙΝ ΘΕΡΙΝΟ 

18234000-8 ΣΕΜ 122 
 

5 ΤΠΟΚΑΜΙΟ ΘΕΡΙΝΟ 18332000-5 ΣΕΜ 129  

6 ΣΖΑΚΕΣ 18220000-7 ΣΕΜ 62  

7 
ΜΠΟΤΦΑΝ 

18220000-7 ΣΕΜ 80 
 

8 ΦΟΤΣΕΡ 18235300-8 ΣΕΜ 57  

9 ΤΠΟΚΑΜΙΟ 18332000-5 ΣΕΜ 120  

10 ΣΖΙΝ 18234000-8 ΣΕΜ 84  

11 ΓΙΛΕΚΟ 18235400-9 ΣΕΜ 6  

ΟΜΑΔΑ ΓΤΠΟΔΗΜΑΣΑ CPV 18800000-7 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ χωρίσ ΦΠΑ ςε 
€ 

1 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

18800000-7 ΖΕΤΓΗ 48 
 

2 
ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΘΕΡΙΝΑ 

18800000-7 ΖΕΤΓΗ 65 
 

 
 

*Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ζην Τπνθαηάζηεκα ζηελ  Γηεύζπλζε  Ίζζκηα Κνξηλζίαο, ΣΚ 201 00 Κόξηλζνο .  
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ΑΡΘΡΟ 2 : ΗΥΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη γηα έλα έηνο. Ζ 

παξνχζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο  ζπλζήθεο  θαη εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο. Κακία πξνθνξηθή 

ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο 

ηεο ζχκβαζεο δελ ζα ζεσξείηαη σο ξεηή ή ζησπεξή ηξνπνπνίεζε ηεο φιεο ζχκβαζεο ή 

θάπνηνπ απφ ηνπο φξνπο ηεο. 

AΡΘΡΟ 3: ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Χο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο θαηέζεζε ηελ κε αξ.________________________ηεο ______________________ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ______________ θαη δηάξθεηαο κέρξη 

________________πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο αμίαο ηνπ ΦΠΑ. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα 

επηζηξαθεί .   

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

πξνκήζεηαο νξηζκέλνπ θαηαθπξσζέληνο είδνπο, ν πξνκεζεπηήο ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ηελ 

αιιαγή ζην Σκήκα  Πξνκεζεηψλ ηεο ΑΔΓΗΚ θαη αξρηθά ε πξνκήζεηα ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν κε είδνο δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαθπξσζέλ, ίζεο ή αλψηεξεο πνηνηηθήο αμίαο, 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίζηεθαλ ζηε δηαθήξπμε, θαη ζηελ ηηκή ζηελ 

νπνία είρε θαηαθπξσζεί ην ελ ιφγσ είδνο, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Αλ θάηη 

ηέηνην δελ θαηαζηεί δπλαηφ, ηφηε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

επφκελν ζηε ζεηξά πξνκεζεπηή πνπ κεηνδνηεί ζην ελ ιφγσ είδνο.    

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Οη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΔΓΗΚ., ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ(30) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ 

ηελ ηειεθσληθή ή έγγξαθε παξαγγειία.    Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ ΑΔΓΗΚ. Ζ παξαιαβή ησλ 

πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ πιηθνχ ζηελ ΑΔΓΗΚ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε 

ηεο ΑΔΓΗΚ λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν θαη 

απηφο έρεη εηδνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

αηηηνινγψληαο παξάιιεια θαη ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο. Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί λα 

κεηαηεζεί θαηά ην δηπιάζην δηάζηεκα. Σα είδε πξέπεη λα παξαδίδνληαη κε πιαζηηθή  

ζπζθεπαζίαηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο, ν δε πξνκεζεπηήο ζα επζχλεηαη γηα ηελ θαιή πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα 

ηεο ζπζθεπαζίαο, ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ εηδψλ κέρξη ηνλ 

ηφπν πξννξηζκνχ. Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε 

ησλ εηδψλ. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειείο Δπηηξνπή 

πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΚ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ 

 Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ηεο ππεξεζίαο 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Απφ ηελ σο άλσ επηηξνπή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Ζ 

παξαιαβή ελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΔΓΗΚ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο. 
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Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν 

πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή απνξξίςεη θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε, αλαθέξεη ζην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη γηα ην αλ ην είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ είδνπο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε κε απφθαζε ηεο ΑΔΓΗΚ κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ 

απφθαζε ηεο ΑΔΓΗΚ ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ Δπηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί ζε πεξίπησζε 

απφξξηςεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ λα δεηήζεη 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ απηήλ. Ζ πξνζεζκία 

απηή δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. 

εμήληα  (60) εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν 

πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 ΚΤΡΧΔΗ 

Α.  Δάλ απφ αλάγθε παξαιεθζεί απφ ην Φνξέα είδνο θαηψηεξεο  πνηφηεηαο  απφ  απηήλ  πνπ   

νξίδεηαη  ζηε ζχκβαζε ή κε ζχκθσλν κε ηελ παξαγγειία, ε Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εθηφο  απφ  ηελ  θχξσζε  ηελ νπνία κπνξεί λα πξνηείλεη ζηελ 

ππεξεζία γηα ηελ αηηία απηή, γλσκνδνηεί θαη γηα ηελ ηηκή κε ηελ νπνία ζα πιεξσζεί ην είδνο. 

Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν Πξνκεζεπηήο λα πάεη ηα είδε ζην Φνξέα ή 

παξαιείςεη  λα πάεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ παξαγγέιζεθαλ ή δελ ηα πάεη θαζφινπ ή ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο 

ζηελ  ηαρζείζα πξνζεζκία, ηφηε ν Φνξέαο κπνξεί λα αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα 

απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, νπφηε ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη 

ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ Δκπνξίνπ ηεο αγνξάο θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ. 

Γ. Γηα θάζε γεληθά παξάβαζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φπσο 

θαζνξίδνληαη απφ απηή θαη γηα ζπκπεξηθνξά αληίζεηε κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο αξρέο 

ηεο θαιήο πίζηεο, κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, επηβάιινληαη θπξψζεηο πνπ 

δηαιακβάλνληαη απφ ηνλ Ν.2286/95, ηνπ N.4412/2016, ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα (δηάηαμε 

7-9) θαη ηνπ Ν.3668/2008,  δειαδή ε ζχζηαζε, πξφζηηκν, θήξπμε έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε.  

   Γ. Οη παξαπάλσ θαηά ηνλ πξνκεζεπηή θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο κε ηελ άζθεζε δίσμεο 

εθφζνλ ε παξάβαζε απνηειεί παξάιιεια θαη αμηφπνηλν αδίθεκα φπσο θαη γηα θάζε άιιε 

αμίσζε ησλ θνξέσλ θαηά ηνπ πξνκεζεπηή γηα νπνηνλδήπνηε λφκηκν ιφγν θαη αλ πξνθχςεη. 

Δ.  ε πεξίπησζε πνπ   ν   πξνκεζεπηήο   θεξπρζεί  έθπησηνο  ηεο  πξνκήζεηαο   είδνπο,   κε  

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ επηβάιινληαη 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ : α) Πξνκήζεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ή κε απ’ επζείαο αγνξά θαηαινγηδφκελεο ηεο 

δηαθνξάο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. β) Πξνζσξηλφο ή δηαξθήο απνθιεηζκφο ηνπ 

πξνκεζεπηή απφ πξνκήζεηεο ηεο ΑΔΓΗΚ θαη εηζήγεζε ζηελ θεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή γηα 

πξνζσξηλφ ή δηαξθή απνθιεηζκφ απφ πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ.    Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ 
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πξνκεζεπηνχ φηη ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζε ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη ζηελ αλαινγνχζα επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ηνπ ΟΓΑ. 

Ε. Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ θνξέσλ θαηά 

ηνπ πξνκεζεπηή ζα θξαηνχληαη απφ ην ινγ/ζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ζην θνξέα ή ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ή  έιιεηςεο απηνχ κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ ζα βεβαηνχληαη ζαλ Γεκφζην 

έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ηειείσο ακεηαρείξηζηα. Ζ πιεξσκή ζα 

γίλεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο ΑΔΓΗΚ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά 

είλαη: α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. β) Σηκνιφγην ηνπ 

πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ. γ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο (Λνγηζηήξην) πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ο 

πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή  ηνπ ηηκήκαηνο ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε πξνβιεπφκελεο απφ 

ηνλ Νφκν θξαηήζεηο, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεηηθή θξάηεζε. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ην έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο, ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο θαη ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα ζε εζληθφ επίπεδν θαη εθφζνλ απηά δελ ππάξρνπλ, ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΗΜΖ ΠΛΖΡΧΜΖ  

Ζ  ΑΔΓΗΚ ζα πιεξψλεη ηελ αμία ησλ παξαδηδφκελσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή εηδψλ ζε 

ΣΑΘΔΡΔ ΣΗΜΔ, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πίλαθα ηζρχνπλ θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο. ηηο πην 

πάλσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη:  ηα έμνδα 

κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΑΔΓΗΚ θαη νη λφκηκεο  θξαηήζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ 

H πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζε επξψ θαη ζα εθηειείηαη απφ ην Λνγηζηήξην ηεο ΑΔΓΗΚ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν 

πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ Διιεληθό Σύπν βαξύλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (N.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΤΡΧΔΗ  -  ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

  Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΚΥΧΡΖΖ ΔΗΠΡΑΚΣΔΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα εηζπξαθηέα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

απηή ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δξγνδφηε πνπ παξέρεηαη κφλνλ εγγξάθσο. 

AΡΘΡΟ 14: ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ 



ΑΝΗΚΕΙ ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1/2017 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΟΛΩΝ ΡΟΤΥΙΜΟΤ» Α.Ε.ΔΙ.Κ. 

 

 

68 

 

αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 

θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.   Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηε Αζήλα. 

Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα θαη αθνχ αλαγλψζηεθε θαη 

βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λνκίκσο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ απηά, ην έλα 

θαηαηέζεθαλ ζηελ ΑΔΓΗΚ, ην δε άιιν ην παξέιαβε ν Πξνκεζεπηήο.  

Αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηε χκβαζε είλαη ηεο Αζήλαο. 
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