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

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑΔΓΗΘ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Γηψξπγαο Θνξίλζνπ.  

 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ 
 

 
Θέκα: Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο κφλν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ 

βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο Ηζζκίαο. 

 
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: 

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 Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”, φπσο 

ηζρχεη, 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: 
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2.1 Ρελ κε αξηζκφ πξση 409/23-6-2016 απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Ππκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα 

«Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ α) Ραθηηθψλ Γηαγσληζκψλ & Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο, β) Ππλνπηηθψλ Γηαγσληζκψλ. 

2.2 Ρελ κε αξηζκφ πξση 410/23-6-2016 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 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο 

βπζηδφκελεο γέθπξαο Ηζζκίαο (Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαο αξ. 472/27-12-2017). 

2.4 Ρελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ηελ έγθξηζε πίζησζεο ηνπ πνζνχ ησλ 

60.000,00 επξψ πιένλ ΦΞΑ. (Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαο αξ. 472/27-12-2017). 

2.5 Ρελ απφθαζε κε αξηζ. Ξξση 1077/04-12-2017 δέζκεπζεο πνζνχ χςνπο 60.000,00 επξψ πιένλ 

ΦΞΑ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2018 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο 

Ηζζκίαο. 

 

3 Ρα έγγξαθα: 

 

3.1 Κε αξ. πξση.1539ΔΜ/23-11-2017 έγγξαθν αίηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ηηο 

αλαγθαίεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο 

βπζηδφκελεο γέθπξαο Ηζζκίαο ΑΓΑΚ 17REQ002321619 

 

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 παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ 

ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο Ηζζκίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηα 

Ξαξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο.  

 

1. Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε 

1.1. Δίδνο δηαδηθαζίαο 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16. 

 

1.2. Σξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Α.Δ.ΓΗ.Θ. Ζ δαπάλε γηα ηελ  ζχκβαζε βαξχλεη ηελ 

ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηεο ΑΔΓΗΘ. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη 74.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΞΑ,θαη ε 

θαζαξή αμία Δπξψ 60.000. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

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 ζπληήξεζε ησλ ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ 

βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο Ηζζκίαο. 

 

Ζ Βπζηδφκελε Γέθπξα Ηζζκίαο απφ ηελ ζέζε εξεκίαο πνπ βξίζθεηαη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ, 

βπζίδεηαη θαηαθφξπθα ζε 12,5 κέηξα πεξίπνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δηέιεπζε πινίσλ. 
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Νη θηλήζεηο ηεο Γέθπξαο (Βχζηζε – Αλχςσζε ) γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα (4) ηεζζάξσλ Βαξνχιθσλ, ηα νπνία 

αλαξηνχλ ηελ βπζηδφκελε Γέθπξα ζηα ηέζζεξα άθξα ηεο. 

Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο Βπζηδφκελεο Γέθπξαο είλαη 120 t πεξίπνπ θαη αληηζηνηρεί ζε 30t /Βαξνχιθν πεξίπνπ. 

Ρν θάζε βαξνχιθν απνηειείηαη απφ  έλαλ κεησηήξα ζηξνθψλ κε ζρέζε κεηάδνζεο 574,6:1, ν νπνίνο κέζσ 

αληάπηνξα (Ππλδέζκνπ) έρεη ηξεηο εηζφδνπο θίλεζεο θαη ζηελ έμνδφ ηνπ θέξεη ηχκπαλν ζην νπνίν 

ηπιίγνληαη δχν ζπξκαηφζρνηλα ηα νπνία αλαξηνχλ ηελ βπζηδφκελε γέθπξα. 

Νη ηξείο είζνδνη θίλεζεο ηνπ κεησηήξα, είλαη: 

1. Ζιεθηξνθηλεηήξαο ηξηθαζηθφο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνοA.C. κε πδξαπιηθφ θξέλν ηζρχνο 30KW 

980RPM ,ν νπνίνο απνηειεί ηελ θχξηα θηλεηήξην ιεηηνπξγία. 

2. Ζιεθηξνθηλεηήξαο Ππλερνχο ξεχκαηνο D.C.γηα βνεζεηηθή ιεηηνπξγία πεξηνξηζκέλεο θίλεζεο ηνπ 

κεησηήξα. 

3. Αληιία δξαπιηθήο πίεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία βχζηζεο ηεο Γέθπξαο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο 

ειεθηξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Ν Κεησηήξαο είλαη ζπζηήκαηνο πιαλεηηθήο κείσζεο ζηξνθψλ θαη είλαη νκναμνληθά ζπλδεκέλνο κε ην 

ηχκπαλν ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηνλ νίθν BREVINI θαη ν ηχπνο ηνπ είλαη PDL-

664N-FE. 

 

Ζ ΑΔΓΗΘ πξνβαίλεη δηα ηεο παξνχζεο ζηελ πξνθήξπμε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ αλσηέξσ βαξνχιθσλ, φπσο απηέο νη ππεξεζίεο πξνζδηνξίδνληαη θαη‟ είδνο θαη πνζφηεηα 

απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.   

 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

Νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

CPV  50530000-9   

 

 

 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ 

Ππλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ 

βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο 

βπζηδφκελεο γέθπξαο Ηζζκίαο φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Γ΄ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ 

ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη 

αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο 

Ηζζκίαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

παξάξηεκα Γ΄ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

 

 

φπσο αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Γ‟ 

ηεο παξνχζεο  

 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  

 

35 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ε  

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

 

Ζ  

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

είλαη 74.400,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α 

&θξαηήζεσλ θαη ην θαζαξφ πνζφ 

60.000€ πιένλ ΦΞΑ 
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ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΒΑΟΛΔΗ 

 
ΑΕΔΙΚ (κωδικοί ΓΛΣ62.07) 

 

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ (%) 

 

 

0,06216% 

 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

 

120 εκέξεο 

 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ. 

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). 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ζηα γξαθεία ηεο ΑΔΓΗΘ θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 16-1-2018, εκέξα Ρξίηε 

θαη ψξα 11 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. 

 

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 ………………………. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

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

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ………………………..ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ ......................... ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΈΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε ………………………. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 

 

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 θαη 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΔΓΗΘ: aedik.gr  

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 

http://www..aedik.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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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 ΑΔΓΗΘ 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. 

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 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. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 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 εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 72 

Λ4412/2016 θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππνδείγκα 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. 
 

2.6. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 
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Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο 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 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 
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δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ ΑΔΓΗΘ 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 

ΑΔΓΗΘ 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 δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ήηνη θαηαζθεπαζηηθέο 

θαη κεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 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 επαγγεικαηηθφ ή/θαη βηνκεραληθφ 

Δπηκειεηήξην.  

 

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  εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα έηε 2014, 

2015 θαη 2016 πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00€).  

 

2.10. Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

Α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2014, 2015, 2016  λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζπκβάζεηο 

ζπληήξεζεο αλάινγνπ ηχπνπ, χςνπο θαη‟ ειάρηζηνλ ίζνπ κε ηελ εθηηκψκελε αμία (εθηφο ΦΞΑ) ησλ πξνο 

παξνρή δπλάκεη ηεο παξνχζεο ππεξεζηψλ.  

Β)λαη δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO 9001. 
 

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. 
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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. 

 

3.2. Απνδεηθηηθά κέζα 

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. 
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 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. 

 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. 

 

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) 
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 Τκήκα Πξνκεζεηώλ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………….. 

 Ππλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ πισηψλ ζθαθψλ 

«ΖΩΠ», «ΖΟΑΘΙΖΠ» θαη «ΡΟΗΡΩΛ». 

 (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 θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζεο, 

πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.  

 

δ) Ζ βεβαίσζε επηηφπηαο επίζθεςεο ηεο παξαγξάθνπ Ζ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζεο.  

 

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 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Β 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. 
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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 αλά είδνο ππεξεζίαο/εξγαζίαο 

ζπληήξεζεο, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη θαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξξνζθεξφκελε θαη‟ είδνο ππεξεζία, ε νπνία 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. 

Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνζθέξνληεο 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, θαη έπεηηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο.    

Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζα έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο 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.  
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Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, ηαμηλνκεκέλεο κε ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ 

ρακειφηεξε πξνο ηελ πςειφηεξε ηηκή. 

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. 

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. 
 

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. 

 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 
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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 

βηνηερληθνχ ή άιινπ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή βηνηερληθνχ ή άιινπ 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 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 νηθείν Δπηκειεηήξην.  

 

ΠΡ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.9 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 2.10  νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

α) αληίγξαθα ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαζψο θαη β) 

πηζηνπνηεηηθφ δηαδηθαζηψλ ζπγθφιιεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.10 αλσηέξσ.   

 

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 ή/θαη δεηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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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 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 
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ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 
 
 

 
 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 

 

 

Α. ΞΙΖΟΥΚΖ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληαιιάγκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε εηδηθφηεξν φξν πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηα νηθεία άξζξα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ε κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ. 

 

2. 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. Δπίζεο ε παξνχζα ζχκβαζε βαξχλεηαη κε θάζε 

θξάηεζε θαη ηέινο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην.  

3. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη  ινηπά  ζηνηρεία  ηζρχνπλ ηα  φζα αλαθέξνληαη ζηνλ 

Λ.4412/2016. 

4. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο 20εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξάδνζε, κεηά ηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο αλά βαξνχιθν. 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. 

5. Ν Αλάδνρνο, νθείιεη λα θαηαζέζεη παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο ζηα γξαθεία ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 

Γηψξπγνο Θνξίλζνπ εληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Ε. 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 ζηελ παξνχζα θαη ηνλ λφκν 4412/16. 

7. 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. 

 

8. 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»). 

 

Β. ΞΑΟΑΓΝΠΖ 

1. Νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηεο 

παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζπκθσλείηαη κε ηνλ Αλάδνρν θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ππνγξάθεηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί πξνζεθφλησλ εληφο 35  εκεξψλ απφ ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ε, νη δε ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ζα ιάβνπλ ρψξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

2. Πε πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε θαζπζηέξεζε, γηα ιφγνπο πνπ δελ ζπληζηνχλ αλσηέξα 

βία ή ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο ΑΔΓΗΘ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πιένλ ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη θπξψζεσλ ηεο ΑΔΓΗΘ ζχκθσλα κε ην 

ζπκθσλεηηθφ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ε. 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 
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παξαηείλεη ην αλσηέξσ ρξφλν παξάδνζεο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην 

εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

 

Γ. ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

 
1. Ζ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ηεο ΑΔΓΗΘ θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο πηζηνπνίεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο απφ ηνλ Διιεληθφ Λενγλψκνλα θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα Ε. 

 

2. Ξιένλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην Ξαξάξηεκα Ε, ζε 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.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. 

Δ. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν θαη ηζρχνπλ φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ε. 

 

ΠΡ. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγύεζε θαιήο ιεηνηπξγίαο 

1. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, 

ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Δ‟ ηεο παξνχζαο ή ζχκθσλε κε ππφδεηγκα πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη θαη‟ ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Ξ.Α., σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, κε δηάξθεηα 2 κήλεο κεηά ην ζπκθσλεκέλν ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. Ζ 

εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1.1 Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

1.2. Ρνλ εθδφηε. 

1.3. Ρελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

1.4. Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

1.5. Ρν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

1.6. Ρελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 

1.7. Ρελ ζρεηηθή ζχκβαζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξά. 

1.8. Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

θαη ηνπο φξνπο φηη: 

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

δηδήζεσο. 

1.10. Ρν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο ΑΔΓΗΘ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα 

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

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

ραξηνζήκνπ. 

1.12. Ρελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη. 

1.13. Ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα 

απφ έγγξαθν ηεο ΑΔΓΗΘ, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 
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2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο γηα 

έλα έηνο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα Ε 

ηεο παξνχζεο. Θαη΄ εμαίξεζε γηα ηηο εξγαζίεο βαθήο ησλ βαξνχιθσλ ν Αλάδνρνο παξέρεη ζηελ ΑΔΓΗΘ 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δέθα (10) εηψλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο 

εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα Ε ηεο παξνχζεο 

 

Ε. ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. 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 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 ΑΔΓΗΘ δελ 

έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Ρξάπεδαο. 

2. 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. 

3. Ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

4. 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 πξνζήθνπζα παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

5. 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. 

6. 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 ΑΔΓΗΘ. 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 
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νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο 

αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο. 

Ζ. ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΓΔΦΟΑΠ 

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο γέθπξαο Ηζζκίαο επηά εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπνπ ζα ιάβνπλ ηδία αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο απηήο, ηεο ζέζεσο ησλ βαξνχιθσλ απηήο θαη θάζε άιιεο πιεξνθνξίαο πνπ θξίλνπλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζεο θαη ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ ησλ 

πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ ΑΔΓΗΘ εθδίδεη θαη παξαδίδεη ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ελππφγξαθε 

βεβαίσζε επηηφπηαο επίζθεςεο.   

 

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 ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα ππνγξαθεί θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Ε. 

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. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣ

ΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ 

χωρίσ ΦΠΑ ςε € 

1. 

Παροχισ Τπθρεςιών 

Επιςκευισ  και ςυντιρθςθσ 

Μθχανθμάτων 

50530000-9 ΤΠΗΡΕΙΑ 1  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  

Πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο  

 
 

 

 

1. Ξαξαιαβή ησλ ηεζζάξσλ Βαξνχιθσλ απφ ηελ Γέθπξα Ηζζκίαο, κεηαθνξά ηνπο κε επζχλε θαη 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.  

2. Ρελ Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ κε θαηλνχξγηα γλήζηα ίδηα κε ηα πξνο 

αληηθαηάζηαζε, πηζηνπνηεκέλα, ζπλνδεπφκελα κε ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά. 

Ρα πξνο αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθά ζα αθνξνχλ φια ηα εμαξηήκαηα, ηα νπνία ζα είλαη θζαξκέλα ηφζν 

ζηνπο κεησηήξεο, φζν θαη ζηα παξειθφκελα κέξε ηνπ βαξνχιθνπ, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΔΓΗΘ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθφ Λενγλψλσλα.  

3. Βαθή ησλ Βαξνχιθσλ κε επνμηθά ρξψκαηα, κε πηζηνπνηεηηθά 10 εηψλ ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, 

απφ ηελ εηαηξεία πξνκήζεηαο ησλ ρξσκάησλ. 

4. Ξαξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ Βαξνχιθσλ ζηα Ίζζκηα έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία. 

 

Πην ζηάδην ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, ζα γίλεη επηηφπνπ ελεκέξσζε ζε 

εθπξφζσπν ηεο Δηαηξείαο, πξηλ ην κνληάξηζκα ηνπ Βαξνχιθνπ γηα ηελ ιήςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

(π.ρ. Φσηνγξαθίεο), φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζην ππφδεηγκα ζχκβαζεο.  

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ΞΝΣΟΑΗΩΡΗΘΑ ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηα Ίζζκηα γηα λα δνπλ ηα 

βαξνχιθα θαη λα γλσξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΔΓΗΘ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α      Γ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

 

 
 

 

                                       
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αληαιιαθηηθά κεησηήξα BREVINI 

ηύπνπ PDL-664N-FE    
ΝΑΙ   

Πηζηνπνηεηηθά αληαιιαθηηθώλ ΝΑΙ   

Βαθή βαξνύιθσλ κε επνμηθά ρξώκαηα 

10εηνύο δηάξθεηαο 
ΝΑΙ   

Πηζηνπνηεηηθά βαθήο 10εηνύο δηάξθεηαο ΝΑΙ   

Δπίζθεςε ζηελ Βπζηδόκελε Γέθπξα γηα 

απηνςία ζηα βαξνύιθα 
ΝΑΙ   

Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο βαξνύιθνπ  ΝΑΙ   

 

 

ΠΣΔΓΗΑ ΚΔΗΥΡΖΟΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ BREVINI 

 

 

 

 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

24 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

25 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

26 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

27 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

28 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

29 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

30 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

31 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

32 

 

 

 

 

 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ 

πνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ  

 

 

 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

[Ολνκαζία Τξάπεδαο] 

[Καηάζηεκα] 

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

      ΕΥΡΩ [αλαγξάθεηαη ην πνζό] 

 

Ξξνο ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΩΟΓΑΠ ΘΝΟΗΛΘΝ (ΑΔΓΗΘ Α.Δ.)  
Γηεχζπλζε  Ηππνθξάηνπο 88 Αζήλα Ρ.Θ. 11472 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………………………….(…………………….)επξψ. 

 

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 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

………………………………………………(αξ. δηαθ/μεο[αξηζκόο δηαθήξπμεο]) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ησλ 

………………… θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηνπ ηηκήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαθπξψζεθε σο αλάδνρνο 

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: ΓΙΩΡΤΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ. 

- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221127 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 88, 11472, ΑΘΗΝΑ 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΟΤΣΟ 

- Σειέθσλν: 2741030880 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: amoutsos@aedik.gr 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.aedik.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνύ CPV): Παξνρήο Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο  θαη ζπληήξεζεο Μεραλεκάησλ. 

CPV: 50530000-9  

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: [] 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΗΡΔΙΔ 

- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : - 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

- 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 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: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό 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) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα 

απαηηνύκελα 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 ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από 

θνηλνύ 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 ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

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 νηθνλνκηθόο 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: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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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 νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 

131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πληροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα 

ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 

παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi

· 

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

 

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

·
 

6. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από 

ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

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

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

[……] 
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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 νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

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):
 xxiii

 

[……][……][……] 

 



ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 5/2017 «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΒΑΡΟΤΛΚΧΝ ΒΤΘΗΖ & ΑΝΤΦΧΖ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΗΘΜΗΑ» Α.Δ.ΓΗ.Κ. 

 

 

42 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ 

απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

α) πηώρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα 

δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 

ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
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πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV 

χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρώα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxviii
; του: 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτη 

διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ 

απαιτείται να αςκοφν επαγγελματική 

δραςτηριότητα ςυναφή με το αντικείμενο των 

προσ παροχή υπηρεςιϊν, ήτοι καταςκευαςτικζσ 

και μηχανολογικζσ εργαςίεσ. Εάν η ςχετική 

τεκμηρίωςη διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 

ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών του 

οικονομικοφ φορζα όπωσ προςδιορίηεται ςτθν 

παράγραφο 2.9 τθσ διακιρυξθσ  για 

οικονομικϊν ζτθ 2014, 2015 και 2016 που 

απαιτοφνται είναι ο εξισ: 

Εάν η ςχετική τεκμηρίωςη διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: 2014 κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: 2015 κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: 2016 κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 

ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν δεν είναι διακζςιμεσ 

για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, 

αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι 

άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 

φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

Καηά ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016 ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο : 
Καηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκόζηνπο ή 

ηδησηηθνύο
xxix

: 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001: 

 2014 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2015 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2016 

 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

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 είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 

λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxx

, 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
xxxi. 

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... 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 

εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 
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Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

                                                 
i
 Σε 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/ι 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
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

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

vii
 Σφμφωνα 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.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 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), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόςθετου ςϋ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά ςε  προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 

xi
 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) "Κφρωςη τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε 

την προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων και των ςυναφϊν µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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 
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ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταςτολή τησ νομιμοποίηςησ εςόδων από εγκληματικζσ 

δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε 

ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολζμηςη τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία 

των θυμάτων αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 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 Σφμβουλο κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 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)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν 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).  

xxii
 Σθμειϊνεται 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ 

ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 
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xxvii

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 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. 

xxix
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 

πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxx
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή 

ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον 

αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για 

την εν λόγω πρόςβαςη.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε  

πόδεηγκα ζύκβαζεο 

 

ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΒΑΟΝΙΘΥΛ ΒΘΗΠΖΠ & 

ΑΛΦΥΠΖΠ ΡΖΠ ΒΘΗΕΝΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ ΗΠΘΚΗΑΠ ΡΖΠ ΑΔΓΗΘ ΑΔ 

 

Πηελ Αζήλα ζήκεξα, ζηηο ../…/2018, νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη (θαινχκελνη ζην εμήο ράξηλ 

επθνιίαο σο νη «ζπκβαιιφκελνη» ή ηα «ζπκβαιιφκελα κέξε» ή ηα «κέξε»), δειαδή: 

αθελφο 

ε αλψλπκε εηαηξεία «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΩΟΓΑ ΘΝΟΗΛΘΝ» κε δ.η. «ΑΔΓΗΘ» πνπ έρεη έδξα ην 

Σαιάλδξη, Ιεσθ. Θεθηζίαο 64 & Ξξεκεηήο 3, ΡΘ 15125 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ θ. …………………., Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν απηήο, θαινχκελε ζην εμήο ράξηλ επθνιίαο 

σο «ΑΔΓΗΘ», 

θαη αθεηέξνπ, 

ε …………………. εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………………………………………………………..» θαη ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «…………………..», πνπ εδξεχεη ζη.. ………………………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ……………………………………., θαινχκελε ζην εμήο σο «Αλάδνρνο», 

Ιακβάλνληαο ππφςε, φηη: 

Α. Ζ ΑΔΓΗΘ έρεη δεκνζηεχζεη ηελ κε αξηζκφ …………………. Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο 

ΗΠΘΚΗΑΠ, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο, λνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο απηήο.  

Β. Ζ Αλάδνρνο απνηειεί εηαηξεία, ε νπνία αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο 

ηερληθψλ έξγσλ, κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο, αλαιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

κε ην αληηθείκελν ηνπ σο άλσ Ππλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ππεξεζίεο θαη έρεη ππνβάιεη ζρεηηθή πξνζθνξά. 

Γ.- Κε ηελ κε αξηζκφ ……………………… Απφθαζε ηεο ΑΔΓΗΘ ν Αλάδνρνο θεξχρηεθε αλάδνρνο γηα ην 

αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηνπ κε αξηζκφ …………………. 

Ππλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.   

Γ.-Ρα Ππκβαιιφκελα Κέξε επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία κε αληηθείκελν ηελ 

αλάζεζε θαη αλάιεςε, αληίζηνηρα, ηεο εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ 

βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο ΗΠΘΚΗΑΠ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην κε 

αξηζκφ …………………. Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ. 

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πεξαηηέξσ δειψλνπλ, ζπκθσλνχλ, 

ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 
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ΑΟΘΟΝ 1: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1. Κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ε ΑΔΓΗΘ αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 

ρσξίο επηθχιαμε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ βαξνχιθσλ βχζηζεο θαη αλχςσζεο 

ηεο βπζηδφκελεο γέθπξαο ΗΠΘΚΗΑΠ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ 

εξγαζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο (θαινχκελν ζην εμήο σο ην 

«Έξγν»), κε βάζε ηελ πξνζθνξά πνπ έρεη ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα επηζπλαπηφκελα παξαξηήκαηα ηεο, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζε απηήλ 

θαη απνηεινχλ εληαίν θείκελν.  

1.2. Νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα Γ ησλ εγγξάθσλ ηεο Πχκβαζεο θαη ηεο παξνχζεο (εθεμήο 

θαινχκελεο σο νη «Δξγαζίεο») θαη ζα εθηειεζζνχλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ 

Ξαξαξηήκαηνο  Β θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

 

ΑΟΘΟΝ 2: ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

2.1. Ν Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη, φηη δηαζέηεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία, θαζψο 

θαη φηη θαηέρεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηερληθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο. 

2.2. Ν Αλάδνρνο δειψλεη, φηη έρεη επηζθεθζεί θαη έρεη επηζεσξήζεη ηνπο ρψξνπο, ζηνπο 

νπνίνπο πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ην Έξγν ή κέξνο απηνχ, φηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ, 

πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν, ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ, ην θφζηνο ηνπ, ην απαηηνχκελν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή θαη πιήξε εθηέιεζε ηνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηεο. 

2.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί πξνζεθφλησο θαη θαηά πιήξε εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο νηθείαο ηέρλεο θαη επηζηήκεο ην ζχλνιν ησλ Δξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

έληερλε εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θαηά απφιπηε ηήξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαη ζηα παξαξηήκαηα απηήο, θαζφηη αλαγλσξίδεηαη σο θαζνιηθψο θαη απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο 

γηα ηελ αξηηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ Δξγαζηψλ. 

2.4. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη δήηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Έξγνπ, ν 

Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΑΔΓΗΘ, άκεζα θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, φιεο ηηο ηερληθέο 

πιεξνθνξίεο, ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ Δξγαζηψλ άλεπ 

άιιεο επηβάξπλζεο επί ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ ΑΔΓΗΘ. Ζ έγθξηζε ή κε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ 

πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ελαπφθεηηαη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΑΔΓΗΘ θαη ζα 

ιακβάλεη ρψξα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

2.5. Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ ΑΔΓΗΘ, φηη ην θαηά ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

αλαιακβαλφκελν απφ απηήλ Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ησλ παξαξηεκάησλ ηεο θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, φπσο επίζεο εγγπάηαη θαη ηελ 

άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε απηνχ, ππνρξενχκελε ζε άκεζε απνθαηάζηαζε, κε δαπάλε ηεο, θάζε 

θζνξάο ή δεκίαο πνπ ζα επέιζεη ζην Έξγν ή ζε ηκήκα ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. 
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ΑΟΘΟΝ 3: ΔΟΓΝΙΑΒΗΘΝ ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑ 

3.1. Ρν ζπλνιηθφ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Δξγαζηψλ θαη παξάδνζε 

ηνπ Έξγνπ, κε βάζε ηελ παξνχζα θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο, ζπκθσλείηαη ζην πνζφ ηνπ 

…………………………………………….. επξψ (…………….. €), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ν 

νπνίνο επηβαξχλεη ηελ ΑΔΓΗΘ.  

3.2. Νη ζπκβαιιφκελνη ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη, φηη ην αλσηέξσ ζπλνιηθφ 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαη κέρξη ηελ πξνζήθνπζα παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, 

απνθιεηφκελεο απφιπηα ζην κέιινλ θάζε αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο θαη γεληθά κεηαβνιήο ηνπο 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία. 

3.3. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα πεξί 

αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο θαη κεηαβνιήο ηνπ αλσηέξσ αληαιιάγκαηνο ή πεξί ιχζεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ αηηία απηή, εγγπψκελνο ξεηψο γην ηελ αθξίβεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ 

κνλάδνο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζπλνκνινγείηαη 

δηα ηεο παξνχζεο, ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

3.4. Πην αλσηέξσ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ. Δλδεηθηηθά θαη κφλνλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ θαη ζηα βαξνχιθα φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο Δξγαζίεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα παξαξηήκαηα 

ηεο, πιελ ησλ ηπρφλ πιηθψλ/αληαιιαθηηθψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΑΔΓΗΘ. 

β. νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, δψξα, επηδφκαηα, ακνηβήο ππεξσξηαθήο ή λπρηεξηλήο εξγαζίαο, 

απνδεκίσζεο γηα εξγαζία θαηά ην Πάββαην θαη ηελ Θπξηαθή ή αξγίεο, απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο 

ζπκβάζεσο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ πξνο ηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία θπξίαο 

θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θιπ ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο 

σο άλσ Δξγαζίεο. 

γ. ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ θαη απφ ηνπο ηφπνπο ηνπ Έξγνπ. 

δ. θάζε επηβάξπλζε, γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλάδνρνπ. 

ε. νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα κεραλήκαηα (απνζβέζεηο, κηζζψκαηα, θαχζηκα, ιηπαληηθά, θιπ), 

αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα, εξγαιεία θαη κηθξνχιηθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ. 

ζη. ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα γεληθά ηεο έμνδα θαη ελ γέλεη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ βαξνχιθσλ απφ θαη πξνο ηε γέθπξα 

Ηζζκίαο θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπο. Γελ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ε ζχλδεζε ησλ βαξνχιθσλ κε ηηο 

ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο γέθπξαο. 

3.5. Ζ αλσηέξσ απαξίζκεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη κφλν, θαζφζνλ φπσο ήδε ζπκθσλήζεθε, ζην 

αλσηέξσ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 
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3.6 Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ηελ ../../…. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 : ΞΙΖΟΥΚΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ — ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ 

4.1.  Νη πιεξσκέο ηεο ΑΔΓΗΘ πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ην Έξγν ζα ιακβάλνπλ ρψξα 

ηκεκαηηθά σο εμήο: 

(α) πνζνζηφ 10% σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

(β) θαηαβνιή ππνινίπνπ 30% ηνπ ηηκήκαηνο κε ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 

(γ) θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 60 % ηνπ ηηκήκαηνο κε ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

Πηε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο απφ ηελ ΑΔΓΗΘ ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 

αληίζηνηρα, ν Αλάδνρνο εθδίδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ, πιένλ Φ.Ξ.Α., εμνθιείηαη εληφο 

επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζηελ ΑΔΓΗΘ. 

4.2.  Ξξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ απνηεινχλ ζσξεπηηθά: 

(α) ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηζφπνζνπ ηηκνινγίνπ κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ 

εκεξνκελία εθδφζεσο, ην νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ. Δθ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, 

πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ Αλάδνρν ζα αθαηξείηαη πνζνζηφ ….% επί ηνπ πξν Φ.Ξ.Α. πνζνχ γηα 

…………………………………….., ην νπνίν πνζνζηφ ζα απνδίδεηαη ζην Διιεληθά Γεκφζην. Ζ ΑΔΓΗΘ νθείιεη λα 

εθδίδεη θαη λα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν ηζφπνζεο απνδείμεηο ηνπ παξαθξαηεζέληνο πνζνχ. 

(β) Ζ ππνβνιή εγγξάθσλ απνδείμεσλ πεξί ηεο εμνθιήζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κέρξη ην ρξνληθά ζεκείν 

εθάζηεο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο ηνπ. 

4.3. Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ επέρεη ζέζε παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ 

Δξγαζηψλ.  

ΑΟΘΟΝ 5 : ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

5.1. Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη, λα νινθιεξψζεη θαη λα 

παξαδψζεη ην Έξγν εληφο ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο. Θαηά ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ, ην Έξγν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε 

απφιπηε ζπκθσλία κε ηα Ξαξαξηήκαηα θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο. 

5.2. Ζ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηεο ζρεηηθήο 

πξνζεζκίαο θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζρεηηθνχ 

Ξξσηνθφιινπ Δγθαηάζηαζεο ηνπ Αλάδνρνπ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

5.3. Δάλ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ, ε ΑΔΓΗΘ έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη 

θαηά απφιπηε απηήο θξίζε θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ πξνο εθηέιεζε Δξγαζηψλ θαη 

ηδίσο λα δεηήζεη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλάδνρνπ, ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ, ηελ 

εξγαζία ηνπ θαηά Θπξηαθέο θαη αξγίεο, ηελ αχμεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλάδνρνπ θιπ. ρσξίο ε ιήςε 

ησλ κέηξσλ απηψλ λα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ηεο ΑΔΓΗΘ γηα θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πξφζζεηνπ 
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αληαιιάγκαηνο ή πξφζζεηεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν, νχηε λα επεξεάδεη κε νηνλδήπνηε ηξφπν 

ηελ επζχλε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ. Πε πεξίπησζε ζεκαληηθήο 

επηβξάδπλζεο ή αδπλακίαο ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΔΓΗΘ ζα επηθέξεη θξίζηκε 

θαζπζηέξεζε ζην Έξγν, ε ηειεπηαία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε κέξνπο ή θαη φινπ 

ηνπ ππνιεηπφκελνπ Έξγνπ ζε άιινλ αλάδνρν, κε δαπάλεο θαη ζε βάξνο ηνπ Αλάδνρνπ. Πε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή ηπραίαο δεκηάο ή θαηαζηξνθήο ηνπ Έξγνπ ή ησλ πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ απφ επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζθεπάζεη ή 

λα αληηθαηαζηήζεη ην ηκήκα πνπ έρεη ππνζηεί απψιεηα, δεκία ή θαηαζηξνθή ρσξίο επηβάξπλζε ηεο 

ΑΔΓΗΘ θαη εληφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

5.4. Κε γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ δεθηέο επί κέξνπο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αλσηέξσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθφζνλ δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ έγθαηξε 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ή ζε εμαξηψκελεο απφ απηφ δεζκεχζεηο ηεο ΑΔΓΗΘ έλαληη ηξίησλ. 

ΑΟΘΟΝ 6: ΝΟΓΑΛΑ ΘΑΗ ΔΟΓΑΙΔΗΑ 

6.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φια ηα κεραλήκαηα, αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα, 

εξγαιεία θαη φξγαλα, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ, ηε δνθηκή θαη ζέζε 

ζε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, ρσξίο θακία απνιχησο επηβάξπλζε γηα ηελ ΑΔΓΗΘ. 

6.2. Ρα πιηθά απηά θαη ν εμνπιηζκφο, πέξαλ ησλ ηπρφλ ρνξεγεζεζνκέλσλ απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, απνιχησο 

θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπο, απαιιαγκέλα απφ πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα θαη ζα ηεινχλ 

ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ βαξνχιθσλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

απνηεινχλ πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο παξάζρεη ζηελ ΑΔΓΗΘ ηηο 

απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο θάζε αληαιιαθηηθνχ πνπ ηνπνζεηεί ζηα βαξνχιθα. Ν Αλάδνρνο ππέρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θπιάζζεη, λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζπληεξεί ηα πιηθά, αληαιιαθηηθά θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη, ππφ φξνπο θαη ζπλζήθεο, πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ αζθάιεηα ηεο ελαπνζέζεσο, ηεο ρξήζεσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

6.3. Ρα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ειέγρνληαη θαη λα εγθξίλνληαη απφ ηελ ΑΔΓΗΘ ή/θαη ηνλ Διιεληθφ 

Λενγλψκνλα, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο πξνζθιήζεσο ηεο πξν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκεξψλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν. Ζ έγθξηζε απηψλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα δελ ζα ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ 

Αλάδνρνπ ή απαιιαγή ηνπ Αλάδνρνπ απφ ηελ επζχλε ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αθαηαιιειφηεηα ή ηελ 

ειαηησκαηηθφηεηα ησλ πιηθψλ απηψλ εηδηθά ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο πξνο ηνπνζέηεζε ή 

ρξήζε ζηα ηέζζεξα βαξνχιθα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ε ΑΔΓΗΘ 

δελ ρνξεγήζεη ηελ έγθξηζε ηεο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ, αληαιιαθηηθφ ή ζπγθεθξηκέλν 

εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, λα ηα απνκαθξχλεη ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε λέα, πνπ ζα ηχρνπλ 

ηεο εγθξίζεσο ηεο ΑΔΓΗΘ ή/θαη ηνπ Διιεληθνχ Λενγλψκνλα ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα. 

6.4. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε κεηαθνξά, ηελ παξαιαβή, ηελ 

εθθφξησζε, ηε θχιαμε ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ή θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλνπο αλνηθηνχο ρψξνπο θαη ηελ 

επηκειή ρξήζε ησλ βαξνχιθσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 
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6.5. Κε ηελ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππέρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη άκεζα 

ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα κε ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά  θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ ηπρφλ ηεο παξαρψξεζε ε ηειεπηαία, 

κε βάζε πνζνηηθή επηκέηξεζε απηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ζπληαρζεί ζρεηηθά πξσηφθνιιν, ην νπνίν 

ζα ζπλππνγξαθεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

7.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζιακβάλεη θαη λα απαζρνιεί κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη 

απφ κεραληθνχο, ηερλίηεο θαη εξγάηεο θαηάιιεινπο, ηθαλνχο θαη έκπεηξνπο γηα ην θαζήθνλ θαη ην ζθνπφ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ ζην Έξγν πξνζσπηθνχ ηνπ Αλάδνρνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη επαξθήο γηα ηελ άξηηα θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε απηνχ. Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη θαηά ηελ απφιπηε απηήο θξίζε ηελ απφ πάζεο απφςεσο ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλάδνρνπ ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηνχ. 

7.2. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλάδνρνπ ζα πξέπεη, κε απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλε απηνχ 

λα είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη ζηνπο ινηπνχο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξσο ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

θείκελεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ, ππέρνληαο πξνο ηνχην πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο ηελ πάζεο θχζεσο επζχλε. Νπνηνδήπνηε 

πξφζηηκν, πξνζαχμεζε θ.ι,π. επηβιεζεί ελδερνκέλσο ζηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα 

παξάβαζε νπνησλδήπνηε θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο βαξχλεη απνθιεηζηηθψο 

απηφλ. 

7.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ πξνζήθνπζα πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη λα θαηαβάιεη ζε απηνχο, κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε, θάζε πνζφ, ην 

νπνίν δηθαηνχληαη βάζεη ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο ή ζπλεξγαζίαο, φπσο ελδεηθηηθά ηα έμνδα απηψλ, ηνπο 

κηζζνχο θαη ηηο πάζεο θχζεσο ακνηβέο ηνπο (ππεξσξίεο, επηδφκαηα, άδεηεο κεηά ή άλεπ απνδνρψλ 

θ.ι.π,), ηηο νθεηιφκελεο ζηνπο εθάζηνηε δηθαηνχρνπο απνδεκηψζεηο ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, 

αζζέλεηαο, αλαπεξίαο, ζαλάηνπ, ηα ηπρφλ έμνδα επαλαπαηξηζκνχ θαη θάζε δαπάλε ελ γέλεη, ε νπνία 

ζπλάπηεηαη κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ή ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλδέεη ηνλ Αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί πιήξε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ακάρεηα ε εθπιήξσζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο ηνπ, αιιά θαη λα 

παξαδίδεη ζηελ ΑΔΓΗΘ αληίγξαθα ησλ πιεξσκψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ πιεξσκψλ πξνο ην ΗΘΑ. 

7.4. Ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθή ηνπ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε, αιιά θαη δαπάλε, λα 

ηεξεί πιήξσο ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, 

ην νπνίν απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ππέρνληαο πξνο ηνχην πιήξε θαη απνθιεηζηηθή αζηηθή 

θαη πνηληθή επζχλε. Νπνηνδήπνηε πξφζηηκν, πξνζαχμεζε θ.ι.π. επηβιεζεί ελδερνκέλσο  ζηελ ΑΔΓΗΘ ή 

ζηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα παξάβαζε νπνησλδήπνηε θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο βαξχλεη απνθιεηζηηθψο απηφλ. 

7.5. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία πξνθχςεη απνδεδεηγκέλα νθεηιή ηνπ 

Αλάδνρνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή έλαληη ηνπ ΗΘΑ, ε ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, αλεμαξηήησο 

ηνπ εάλ γελλεζεί ή κε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ππνρξέσζε ηεο πξνο εμφθιεζε ηέηνηαο νθεηιήο, λα 

θαηαβάιεη ηα αλά πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά πνζά ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαη λα 

παξαθξαηήζεη απηά απφ ηελ απφ κέξνπο ηεο νθεηιφκελε εξγνιαβηθή ακνηβή. Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο 
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ππέρεη ππνρξέσζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα απνθαηαζηήζεη θαη θάζε ζεηηθή δεκία, ηελ νπνία ππέζηε 

ε ΑΔΓΗΘ απφ απηήλ ηελ αηηία. 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΔΘΛΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

8.1. Ζ έθδνζε ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ απνηειεί 

επζχλε ηεο ΑΔΓΗΘ. 

8.2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ απαηηείηαη, κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη 

δαπάλε, λα θαηαζέζεη ζην αξκφδην ΘΔ.Ξ.Δ.Θ  (Θέληξν Ξξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Θηλδχλνπ) Φάθειν 

Αζθάιεηαο & γηεηλήο θαη Πρέδην Αζθάιεηαο & γηεηλήο φπσο επίζεο λα νξίζεη Ρερληθφ Αζθάιεηαο θαη 

Ππληνληζηή Αζθάιεηαο έξγνπ, λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, ησλ 

δηαηαγκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ αξρψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ηε ιήςε ησλ εθάζηνηε απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο, ηελ 

πξνκήζεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο, ηελ απφξξηςε ηπρφλ άρξεζησλ πιηθψλ, 

ηνπο ζνξχβνπο, ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηελ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία, ηελ θπθινθνξία ησλ 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ θιπ, θαη ελ γέλεη ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηελ ηήξεζε ησλ εθάζηνηε απαξαίηεησλ θαη ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο, κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ή επηβιαβψλ επηπηψζεσλ ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα. 

8.3. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ Έξγνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξφθιεζε ζαλάηνπ, ζσκαηηθήο 

βιάβεο ή δεκίαο ζηελ ΑΔΓΗΘ, ζηνλ Αλάδνρν, ζην πξνζσπηθφ απηψλ ή νηνδήπνηε ηξίην θπζηθά ή λνκηθφ 

πξφζσπν, ν Αλάδνρνο ζα θέξεη αθέξαηα ηε ζρεηηθή αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο έλαληη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαη παληφο ηξίηνπ γηα ηελ θαηαβνιή θάζε πνζνχ 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο, πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ απφ ηελ αηηία απηή. Δπίζεο, ζα ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιεη θάζε πνζφ ρξεκαηηθήο πνηλήο, πξνζηίκνπ, πξνζαχμεζεο θιπ., πνπ ζα επηβιεζεί ζε απηφλ, 

ζηελ ΑΔΓΗΘ ή ζε ππάιιειν ηεο ηειεπηαίαο εμαηηίαο θαη κε αθνξκή ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα. 

8.4. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί άκεζα θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηελ ΑΔΓΗΘ ην 

ζχλνιν ησλ ηπρφλ απνθάζεσλ, δηαηαγψλ θαη εληνιψλ ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ Αξρψλ, πνπ 

θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ. 

8.5. Πε πεξίπησζε πνπ, παξά ηα πξνεθηεζέληα, ε ΑΔΓΗΘ ππνρξεσζεί, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, λα θαηαβάιεη γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

αηηίεο, πνζά πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη απηά απφ ηελ απφ κέξνπο 

ηεο νθεηιφκελε εξγνιαβηθή ακνηβή. Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο ππέρεη ππνρξέσζε ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε λα απνθαηαζηήζεη θαη θάζε ζεηηθή δεκία, ηελ νπνία ππέζηε ε ΑΔΓΗΘ απφ απηήλ ηελ αηηία. 

 

ΑΟΘΟΝ 9: ΔΟΓΝΡΑΜΗΑ - ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

9.1. Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη, ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ζε 

ρξνληθά ζεκεία εμαξηψκελα απφ ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηεο, εθπξφζσπν ηεο πξνο ελεκέξσζε γηα ηελ 
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πνξεία ησλ Δξγαζηψλ. Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα ζεσξείηαη, φηη ε παξνπζία ηνπ ελ ιφγσ εθπξνζψπνπ 

ηεο ΑΔΓΗΘ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ επηθέξεη άξζε ή κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ γηα 

ηελ έληερλε θαη άξηηα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ελ γέλεη πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

9.2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαζεκεξηλά Ζκεξνιφγην Έξγνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ θαη λα παξαδίδεη ζηελ 

ΑΔΓΗΘ Ξεξηνδηθέο Δθζέζεηο Ξξνφδνπ Δξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ηνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απφ θάζε άπνςε πξφνδν ηεο εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ, ηε ζχγθξηζε 

ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ησλ Δξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εθηειέζεσο Δξγαζηψλ, ην ιφγν ηπρφλ απφθιηζεο κεηαμχ ηνπο κε έθζεζε ηνπ ηξφπνπ ζπγθιίζεσο θαη 

θάζε ζηνηρείν ελ γέλεη πνπ άπηεηαη ηεο εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ.  

9.3. Ν ρψξνο εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

9.4. Θάζε Έθζεζε Ξξνφδνπ Δξγαζηψλ ζα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ ησλ άιισλ πιεξνθνξηψλ, 

θαη ηα ηπρφλ ζρφιηα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Αλάδνρνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ ππάιιεινπ ελεκέξσζεο ηεο 

ΑΔΓΗΘ. 

9.5. Ζ θάζε Έθζεζε Ξξνφδνπ Δξγαζηψλ ζα ινγίδεηαη, εθφζνλ πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ 

αξκφδην ππάιιειν ελεκέξσζεο ηεο ΑΔΓΗΘ, φηη θαηαγξάθεη ηα αιεζή γεγνλφηα ζρεηηθά κε θάζε ζηνηρείν 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηά. Γηα απηφ ην ιφγν ζα ζεσξνχληαη έγθπξα απφ ηελ ΑΔΓΗΘ γηα ηνπο 

ειέγρνπο, ηηο επηκεηξήζεηο, θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε, ηα νπνία δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο έγθπξεο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο. - 

9.6. Δθάηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζα νξίζεη έλαλ ππάιιειν ηνπ, ν νπνίνο ζα είλαη 

πιεξεμνχζηνο ηνπ θαη ζα ην εθπξνζσπεί ζε φια ηα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ζέκαηα. Ν ελ ιφγσ 

νξηδφκελνο απφ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππάιιεινο, ν νπνίνο ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζην έηεξν 

κέξνο, ζα έρεη γηα ινγαξηαζκφ απηνχ ηελ αξκνδηφηεηα: 

α. Nα επηιχεη φιεο ηηο δηαθνξέο θαη δηαθσλίεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα, εθηφο εάλ ξεηά 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

β. Λα ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ην Έξγν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο, ην νπνίν εθπξνζσπεί, κε κφλε εμαίξεζε ηελ ππνγξαθή ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 

ηξνπνπνηεηηθψλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνγξαθνχλ απφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ελ ιφγσ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. 

γ. Λα παξαιακβάλεη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνχζα ή/θαη ζηηο δηαθσλίεο 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ, φπσο επίζεο θάζε δηαδηθαζία, έγγξαθα θ.ι.π. έλαξμεο, ζπλέρηζεο ή ιήμεο 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηηθνχ αγψλα ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ ή θάζε αξρήο. 

9.7. Πηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα εθάηεξνπ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη παξαπάλσ ππάιιεινη ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο βνεζνχο. 

9.8. Ζ ΑΔΓΗΘ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε είηε ηνπ παξαπάλσ ππάιιεινπ, είηε 

ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ ηνπ Αλάδνρνπ, είηε ησλ βνεζψλ απηψλ, κε έγγξαθν ηεο, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο αηηίεο γηα ηελ αηηνχκελε αληηθαηάζηαζε. 
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9.9. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα αληηθαζηζηά ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νπνηεδήπνηε, ππφ ηνλ φξν φηη 

ην πιεξεμνχζην έγγξαθν γηα ην λέν εθπξφζσπν ζα ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εθπξνζψπνπ, ν δε λένο εθπξφζσπνο ζα ελεκεξψλεηαη πιήξσο γηα ην Έξγν θαη ηελ 

παξνχζα. Πε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηεί άκεζα ζηελ ΑΔΓΗΘ ην λέν πεχζπλν Έξγνπ ή 

άιινλ εθπξφζσπν ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 10: ΑΦΑΛΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ - ΛΔΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ - ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

10.1. Ν Αλάδνρνο ππέρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ ΑΔΓΗΘ γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ έγθξηζε Δξγαζηψλ ζηελ πεξίπησζε, πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα επηθάιπςε απηψλ ή πξφθεηηαη λα 

θαηαζηνχλ απηέο αθαλείο, νπσζδήπνηε δε πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ηέηνηα επηθάιπςε. Ζ κε ζπκκφξθσζε 

ηνπ Αλάδνρνπ κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηνπ ρνξεγεί απηνδηθαίσο ζηελ ΑΔΓΗΘ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 

ηελ απνθάιπςε ηεο εθηειεζζείζαο Δξγαζίαο, θαζψο θαη ηε κεηά ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε απηήο 

επηθάιπςε ηεο, κε απνθιεηζηηθά έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ. 

10.2. Ζ ΑΔΓΗΘ έρεη ην δηθαίσκα, πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, λα δεηά ηελ αχμεζε ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα Δξγαζηψλ. 

10.3. Ζ αχμεζε ησλ Δξγαζηψλ είλαη δπλαηή ζε απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο, νπφηε ζα πξέπεη λα 

ρνξεγείηαη ε απαηηνχκελε παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ κε βάζε ην 

πεξηερφκελν ζρεηηθήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο. 

10.4. Πε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαη δελ πεξηγξάθνληαη ζε απηή θαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο, νη ηηκέο 

κνλάδνο γηα ηηο λέεο θαη είδνο απηέο εξγαζίεο ζα θαζνξηζζνχλ κε λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 11: ΑΠΦΑΙΗΠΖ 

11.1. Θαηά ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξνο θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ γηα θάζε θαηαζηξνθή, δεκία ή βιάβε, ε 

νπνία ηπρφλ επέιζεη ζηελ πεξηνπζία, ζηε δσή, ηελ πγεία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΑΔΓΗΘ θαη παληφο ηξίηνπ, λα αζθαιηζζεί κε δηθέο ηνπ απνθιεηζηηθέο δαπάλεο έλαληη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ θηλδχλσλ γηα πνζφ ίζν κε εθαηφ πελήληα ρηιηάδεο (150.000€) θαη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ 

ηα ζπλαθζέληα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

11.2. Δπίζεο, γηα ην ίδην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε 

δηθέο ηνπ απνθιεηζηηθέο δαπάλεο ην Έξγν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαξνχιθσλ, πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ηπρφλ ηνπ παξαδψζεη ε ΑΔΓΗΘ, 

έλαληη ησλ θηλδχλσλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνέιζνπλ είηε ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ, θαθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη θαθνηερληψλ ελ γέλεη, είηε απφ εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο π.ρ. ζεηζκνχο, 

πιεκκχξεο, εθξήμεηο θιπ.) γηα πνζφ ίζν κε δηαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (200.000€). 

11.3. Ρα αζθαιηζηήξηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνπ ζα ηχρεη ηεο 

εγθξίζεσο ηεο ΑΔΓΗΘ. Αληίγξαθα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ ΑΔΓΗΘ κέζα 

ζε πξνζεζκία δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο ηεο. 
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11.4. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηε 

ζχλαςε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε ηζρχ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ νηθείσλ αζθαιίζηξσλ 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ε ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ε ίδηα ζηε ζχλαςε ησλ παξαπάλσ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ζηε δηαηήξεζε ηνπο ζε ηζρχ θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ θαη λα 

αθαηξεί ηα εθάζηνηε θαηαβιεζέληα απφ απηήλ πνζά απφ ηηο νθεηιφκελεο ζηνλ Αλάδνρν πιεξσκέο. 

APQPO 12: ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

12.1. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ κε 

βάζε ηελ παξνχζα, θαη εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε απηή δελ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ Έξγνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ 

ησλ Δξγαζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε 

εκεξνκελία απνπεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ κέρξη ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

Ξξσηνθφιινπ Ξαξαιαβήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε παξνρήο ησλ Δξγαζηψλ ππεξβαίλεη ην 

ήκηζπ ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ Έξγνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ Δξγαζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε 

παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ κε 

ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

12.2. Δάλ ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, πνπ έρνπλ θαηαπέζεη ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

Έξγνπ, ππεξβεί ην δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ηφηε ε ΑΔΓΗΘ 

δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο είηε λα νινθιεξψζεη ηηο ελαπνκέλνπζεο Δξγαζίεο ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Αλάδνρνπ κε άιινλ αλάδνρν, γηα ην ππφινηπν ηνπ κε εθηειεζζέληνο Έξγνπ, είηε λα 

θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Πε πεξίπησζε έθπησζεο ζα ιάβεη 

ρψξα απνγξαθή ησλ Δξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο έθπησζεο απφ θνηλή 

επηηξνπή ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε νπνία ζα ζπλέιζεη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επέιεπζε ηεο έθπησζεο ηνπ Αλάδνρνπ θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέξε. Ζ ελδερφκελε 

κε πξνζέιεπζε ηνπ Αλάδνρνπ δελ καηαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο, ζπγθξνηνχκελεο ηφηε 

κνλνκεξψο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΑΔΓΗΘ. 

 

ΑΟΘΟΝ 13: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

13.1.  Δάλ ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα, επεξεαζηεί ιφγσ ηεο επέιεπζεο ζπκβάληνο πνπ αλάγεηαη ζε αλσηέξα βίν θαηά ηξφπν, ψζηε 

λα επέξρεηαη θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλάδνρνπ ζε ζρέζε κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππέρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΑΔΓΗΘ, 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζπκβάληνο, ηελ επέιεπζε απηνχ θαη ηε ζπλδξνκή 

αλσηέξαο βίαο, δεηψληαο γηα απηφλ ην ιφγν ηελ αλαζηνιή ηεο εθπιεξψζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη 

ηελ αλαζηνιή ησλ Δξγαζηψλ. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ζα ινγίδνληαη φια ηα γεγνλφηα πνπ 

βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ εχινγν έιεγρν ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξνβιεθζεί ή απνθεπρζεί κε ηελ επίδεημε εχινγεο επηκέιεηαο ηνπ 

Αλάδνρνπ ή ηεο ΑΔΓΗΘ, ελδεηθηηθά δε ινγίδνληαη σο ηέηνηα ε ππξθαγηά, ε ζενκελία, απεξγίεο, 

Θπβεξλεηηθέο πξάμεηο θαη απαγνξεχζεηο, θσηηέο, πιεκκχξεο, εθξήμεηο, πεξηνξηζκνί θαξαληίλαο, 

εκπάξγθν, ηξνκνθξαηία, πφιεκνο θαη ζπλαθή γεγνλφηα, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο 

ηνπ Έξγνπ.   
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13.2. Δθφζνλ εγθξηζεί απφ ηελ ΑΔΓΗΘ ε ζπλδξνκή γεγνλφηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, ζα 

ρνξεγεζεί απφ απηήλ κε έγγξαθν ηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 

εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ε νπνία ζα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ αλαζηνιή ησλ Δξγαζηψλ πνπ πξνθιήζεθε απφ 

ηελ επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο.  

13.3. Δάλ ε αλαζηνιή ησλ Δξγαζηψλ δηαξθέζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηηο 

δέθα (10) εκέξεο ε ΑΔΓΗΘ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνθαιέζεη ηελ άκεζε ιχζε ηεο παξνχζαο κε απιή 

έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα επέξρνληαη αλαινγηθψο νη 

ζπλέπεηεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο (θαηαγγειία - έθπησζε). 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΟΓΝ 

14.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, λα 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηελ ΑΔΓΗΘ ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ ή/θαη θάζε ηκήκαηνο 

απηνχ θαη λα ηελ θαιέζεη κε ηελ ίδηα γλσζηνπνίεζε λα παξαιάβεη ην Έξγν ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία, ε νπνία δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

γλσζηνπνίεζεο.  

14.2. Ζ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηεο ΑΔΓΗΘ, ε νπνία 

ζα πξνβεί ζε πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εθηειεζζεηζψλ θαη πηζηνπνηεζεηζψλ Δξγαζηψλ θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο επηκεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ 

Ξξσηφθνιιν Ξαξαιαβήο, ζην νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

ΑΔΓΗΘ. Ν Διιεληθφο Λενγλψκνλαο δηελεξγεί θαηά ηελ πξφνδν ησλ Δξγαζηψλ δηαξθείο ειέγρνπο ηεο 

εθηέιεζεο απηψλ.  

 14.2.1. Ξξνζσξηλή Ξαξαιαβή: Θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ Δξγαζηψλ ε ΑΔΓΗΘ ή/θαη ν Διιεληθφο 

Λενγλψκνλαο πξνβαίλνπλ, θαηφπηλ έγγξαθεο πξνζθιήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ, ζε έιεγρν ησλ Δξγαζηψλ θαη 

πηζηνπνηνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Θαηφπηλ ηνχηνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε ΑΔΓΗΘ εθδίδεη 

Ξξσηφθνιιν Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

 14.2.2. Νξηζηηθή Ξαξαιαβή: Κεηά ηελ κεηαθνξά θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ βαξνχιθσλ ζηε 

γέθπξα αθνινπζεί πεξίνδνο δίκελεο δνθηκαζηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο επί ηεο γέθπξαο. Θαηφπηλ ηεο 

εθπλνήο ηεο πεξηφδνπο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ρσξίο πξνβιήκαηα ή παξαηεξήζεηο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ ινηπψλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε ΑΔΓΗΘ εθδίδεη Ξξσηφθνιιν Νξηζηηθήο 

Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

14.3. Δάλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή θαθνηερλίεο ηνπ Έξγνπ, απηέο ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζην 

Ξξσηφθνιιν Ξαξαιαβήο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο) θαη ν Αλάδνρνο ππέρεη ππνρξέσζε, θαηά πεξίπησζε, 

είηε λα ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο, είηε λα απνθαηαζηήζεη ηηο θαθνηερλίεο εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο 

πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί κε ζρεηηθή ζεκείσζε ζην νηθείν Ξξσηφθνιιν. Ζ ππνγξαθή Ξξσηνθφιινπ 

Ξαξαιαβήο, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ζεκείσζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ή/θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

θαθνηερληψλ ηαπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε ζέζε εχινγεο πξνο ηνχην πξνζεζκίαο, δελ ζα επέρεη 

ζέζε παξαιαβήο, αιιά αλαβνιή απηήο θαη κφλνλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ππνρξενχληαη λα εκθαληζηνχλ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεσο ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο θαη ζηνλ ίδην ηφπν θαη 

θαηά ηελ ίδηα ψξα, φπσο αξρηθψο πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηνπ Αλάδνρνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. Ρξνπνπνηήζεηο, αιιαγέο θαη ελ γέλεη εξγαζίεο πξνο 
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απνθαηάζηαζε ειιείςεσλ θαη θαθνηερληψλ δελ παξαηείλεη ην ρξνλνδηάγξακκά παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ 

εθηφο αλ άιισο ζπκθσλεζεί εγγξάθσο κεηαμχ ησλ κεξψλ.   

14.4. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία, πνπ ηάρζεθε θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, παξέιζεη 

άπξαθηε, ε ΑΔΓΗΘ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ 

ή ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλάδνρνπ θαη κε απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηηο πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

14.5. Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απφ θνηλνχ ππνγξαθή ηνπ 

Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΑΔΓΗΘ θαη ηνπ Αλάδνρνπ, εθφζνλ, είηε 

(α) δελ πεξηέρεη ζεκείσζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ή/θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαθνηερληψλ ηνπ 

Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ ζα ηίζεηαη ζε απηφ εχινγε πξνο ηνχην πξνζεζκία, είηε (β) ππνγξάθεηαη 

κεηά ηε ζεκείσζε ηεο δηαπίζησζεο πεξί ζπκπιήξσζεο ησλ ειιείςεσλ ή/θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 

θαθνηερληψλ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλάδνρνπ. 

Θαηά ην ρξφλν ηειηθήο ππνγξαθήο ηνπ Ξξσηνθφιινπ Ξξνζσξηλήο ή/θαη Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη 

απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, κεηαθέξνληαο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη έμνδα ηνλ εμνπιηζκφ, 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θαη απνδίδνληαο ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα κε ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά θαη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ηεο είρε ηπρφλ παξαρσξήζεη ε ηειεπηαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο. Ζ πεξηγξαθή ηεο ελ ιφγσ απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ηελ ΑΔΓΗΘ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην νηθείν Ξξσηφθνιιν Ξαξαιαβήο ή λα 

απνηειέζεη πεξηερφκελν εηδηθνχ πξνο ην ζθνπφ απηφ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ.   

14.6. Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, 

ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά θάζε δεκία ή/θαη θζνξά, ε νπνία ζα νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθψο ζηελ πιεκκειή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ησλ Δξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν, ε δε ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλάδνρνπ, λα 

πξνβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλεη πξφζθνξν θαη' απφιπηε θξίζε ζηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο κε 

δηθφ ηεο πξνζσπηθφ, αιιά κε δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ. 

14.7. Οεηψο ζπκθσλείηαη, φηη, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλάδνρνπ θαζπζηεξεί ε 

έλαξμε ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά θάζε δεκία 

ή/θαη θζνξά ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ κέρξη ηελ νπνηεδήπνηε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ 

ΑΔΓΗΘ. 

14.8. Ν Αλάδνρνο παξέρεη ζηελ ΑΔΓΗΘ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ „Έξγνπ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Θαηά 

ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ηνπ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε δεκηά δελ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑΔΓΗΘ θαη ησλ πξνζηεζέλησλ ηεο. 

14.9. Δηδηθά θαη θαη΄ εμαίξεζε, γηα ηηο Δξγαζίεο Βαθήο ησλ βαξνχιθσλ ν Αλάδνρνο παξέρεη ζηελ 

ΑΔΓΗΘ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δέθα (10) εηψλ, ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκνδφκελεο 

αλαινγηθά.   

ΑΟΘΟΝ 15: ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ Ή ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑΘΝΞΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

15.1. Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή 

νξηζηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Θαηά ηα ρξνληθά 
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δηαζηήκαηα ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ θαη' εληνιή ηεο ΑΔΓΗΘ ζα 

αλαζηέιιεηαη ε δηαδξνκή ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ. 

15.2. Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθέξεη ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

κε έγγξαθε δήισζε ηεο πνπ επηδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν. Κε ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν επέξρεηαη απηνδηθαίσο ε ιχζε ηεο παξνχζαο. 

15.3. Πηελ πεξίπησζε πνπ επέιζεη ε ιχζε ηεο παξνχζαο ή ε καηαίσζε ηεο εθηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο απηνχ ιφγσ ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ή 

ηκήκαηνο ηνπ κε εληνιή ηεο ΑΔΓΗΘ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθψο νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζην άξζξν 16 πεξί έθπησζεο θαη θαηαγγειίαο.  

 

ΑΟΝΟΝ 16: ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ — ΔΘΞΡΥΠΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ 

16.1. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ε κε ηήξεζε νπνηαζδήπνηε εθ 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε απηά ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά νπνηνπδήπνηε απφ ηα Ππκβαιιφκελα Κέξε 

παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα πξνθαιέζεη ηε ιχζε ηεο παξνχζαο κέζσ έγγξαθεο δήισζεο 

θαηαγγειίαο. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελ 

ιφγσ θαηαγγειία απνηεινχλ ζσξεπηηθά ε πξνεγνχκελε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ 

κέξνπο πξνο ην ζπκβαιιφκελν κέξνο - παξαβάηε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

θαη ηεο νηθείαο εληνιήο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζε απηά ππνρξεψζεσλ ηνπ εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ, θαζψο θαη ε άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ρσξίο λα ιάβεη 

ρψξα πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ φξσλ ή/θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ 

πξνζβαιιφκελνπ κέξνπο. 

16.2. Ζ ΑΔΓΗΘ έρεη ζε θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη άκεζα ηελ 

παξνχζα ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο ή άιιε αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε, ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε θαηάζηαζε απαγφξεπζεο θαη 

πεξηπέζεη ζε θαηάζηαζε, ε νπνία θέξεη ελ γέλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απαληψληαη 

ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο. 

16.3. Πε θάζε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ε ιχζε ηεο παξνχζαο κε θαηαγγειία εθάηεξνπ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ακθφηεξα ζα πξνζέξρνληαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηαγγειίαο ζην ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ παξαβίαζε ηελ παξνχζα θαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ θαηαγγειία, ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ κε ζθνπφ: (α) ηελ απνγξαθή ησλ 

εθηειεζζεηζψλ Δξγαζηψλ, ζηελ νπνία ε ΑΔΓΗΘ δχλαηαη λα πξνβεί αθφκε θαη εάλ ν Αλάδνρνο δελ 

παξαζηεί δηφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, αλ θαη θιήζεθε πξνο ηνχην θαη (β) ζηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο 

εθθαζαξηζηηθήο πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζεηζψλ έσο εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν Δξγαζηψλ, 

16.4. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ιχζε ηεο παξνχζαο επέιζεη κε θαηαγγειία γηα ιφγνπο πνπ 

αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλάδνρνπ θαη ν ηειεπηαίνο θεξπρζεί έθπησηνο, ζα επέξρνληαη 

απηνδηθαίσο νη αθφινπζεο έλλνκεο ζπλέπεηεο: 

(α) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζχξεη άκεζα ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη ηα δηθά ηνπ πιηθά θαη 

ην δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε ΑΔΓΗΘ δελ ζα αζθήζεη 

ην δηθαίσκα ηεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ππφ (ζη), 
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(β) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη άκεζα ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα  έγγξαθα θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα, 

θ.ι.π. ηνπ Έξγνπ, 

(γ) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη άκεζα ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα κε ρξεζηκνπνηεζέληα 

αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα, άιια πιηθά θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ ηνπ έρεη ηπρφλ παξαδψζεη ε 

ηειεπηαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ κε βάζε πνζνηηθή επηκέηξεζε, ε νπνία ζα θαηαγξαθεί ζε ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν θαη ζα ζπλππνγξαθεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε,  

(δ) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

θαηαγγειίαο απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, ηηο εθηειεζζείζεο κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ιχζεο Δξγαζίεο κε βάζε 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε ΑΔΓΗΘ παξαιακβάλεη απηέο αλεπηθχιαθηα σο πξνο ηελ έληερλε 

θαηαζθεπή ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ/πιηθψλ.  

(ε) ζα θαηαπέζνπλ ζε βάξνο ηνπ Αλάδνρνπ νη ζπκθσλεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο θαη ε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο, 

(ζη) ε ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νινθιεξψζεη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλεη απηή σο 

πξφζθνξν, ηηο ηπρφλ εκηηειείο Δξγαζίεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ 

είρε παξαρσξήζεη ζηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

ηειεπηαίνπ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλάδνρνπ,

  

(δ) ε ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί, επηπξνζζέησο, ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε δεκίαο ηεο, ε νπνία πξνθιήζεθε ζε απηή ιφγσ ηεο παξάβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλάδνρνπ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ βάζεη ηεο παξνχζαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο. 

(ε) απφ ην ηειηθψο πξνθχπηνλ πνζφ ηεο ηειηθήο εθθαζαξηζηηθήο πηζηνπνίεζεο εθηειεζζεηζψλ 

Δξγαζηψλ ζα αθαηξνχληαη ηα πνζά ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ θαηέπεζαλ ζε βάξνο ηνπ Αλάδνρνπ θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο, θαζψο θαη νη ηπρφλ πθηζηάκελεο 

νθεηιέο ηνπ Αλάδνρνπ έλαληη ηνπ ΗΘΑ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ζε ζρέζε κε ην 

Έξγν. 

16.5. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ιχζε ηεο παξνχζαο επέιζεη γηα ιφγνπο, πνπ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηεο ΑΔΓΗΘ, ζα επέξρνληαη απηνδηθαίσο νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 

(α) ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα παχζεη ηελ εθηέιεζε Δξγαζηψλ θαη λα απνζχξεη απφ ηνπο ρψξνπο 

εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ηα κε ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ δελ ηνπ έρνπλ 

παξαρσξεζεί απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, 

(β) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

θαηαγγειίαο απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, ηηο εθηειεζζείζεο κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ιχζεο Δξγαζίεο κε βάζε 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε ΑΔΓΗΘ παξαιακβάλεη απηέο αλεπηθχιαθηα σο πξνο ηελ έληερλε 

θαηαζθεπή ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ.   

(γ) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ακέζσο ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα κε ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ ηνπ έρεη παξαδψζεη ε ηειεπηαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ κε βάζε πνζνηηθή 

επηκέηξεζε, ε νπνία ζα θαηαγξαθεί ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ζα ζπλππνγξαθεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε,  
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(δ) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ακέζσο ζηελ ΑΔΓΗΘ ηα έγγξαθα θαηαζθεπήο, ηα ζρέδηα, 

ηηο κειέηεο θ.ι.π. ηνπ Έξγνπ, γηα ηα νπνία έρεη ακεηθζεί.  

(ε) ε ΑΔΓΗΘ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εθηειεζζείζεο 

Δξγαζίεο βάζεη ηεο ηειηθήο εθθαζαξηζηηθήο πηζηνπνίεζεο Δξγαζηψλ, ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ έρεη ήδε 

παξαγγείιεη θαη παξαιάβεη ν Αλάδνρνο. 

ΑΟΘΟΝ 17: ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ - ΔΘΣΏΟΖΠΖ 

17.1. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ νηνλδήπνηε ηξίην ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα, νχηε λα παξαρσξήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα 

πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ, παξά κφλν κεηά απφ ηε ρνξήγεζε έγγξαθεο ζπλαίλεζεο πξνο ηνχην ηεο 

ΑΔΓΗΘ. 

17.2. Ν Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ησλ 

Δξγαζηψλ, πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα, ζε ππν-αλάδνρνπο, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηεο 

ΑΔΓΗΘ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

17.1. Ζ σο άλσ επηηξεπφκελε ππεξγνιαβία δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο πνπ 

έρεη αλαιάβεη έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ κε ηελ παξνχζα θαη θάζε εληνιή ηεο ηειεπηαίαο. Ν Αλάδνρνο ζα 

παξακέλεη ζηελ πεξίπησζε απηή ζπλππεχζπλνο εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ γηα θάζε πξάμε, 

πξνζβνιή ή ακέιεηα ησλ ππεξγνιάβσλ, ππαιιήισλ ή εληεηαικέλσλ ηνπ, ζαλ λα επξφθεηην γηα δηθή 

ηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρεη αλαζέζεη ζηνλ ππαλάδνρν ηελ εθηέιεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Δξγαζηψλ, πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε ηελ παξνχζα.   

 

ΑΟΘΟΝ 18: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ 

18.1.    Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ ΑΔΓΗΘ, εθφζνλ απηή ην δεηήζεη θαη ρσξίο 

θακία επηβάξπλζε ηεο ηειεπηαίαο, θάζε είδνπο πξφζζεηεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. 

18.2.    Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλάδνρνπ, δελ πεξηιακβάλεη ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ 

πνπ αθνξνχλ άυια αγαζά, φπσο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξεί εκπηζηεπηηθέο ή σο πξνο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη άιινπο πεξηνξηζκνχο βάζεη άιισλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηξίησλ πξνζψπσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ππκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη κφλνλ έπεηηα απφ λέα 

γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη πξνζεθφλησο απφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ. 

ΑΟΘΟΝ 20: ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 

20.1. Ππκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ έγγξαθσλ θαη / ή ηα ηερληθά ζηνηρεία πάζεο θχζεσο ζε ζρέζε κε 
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ην Έξγν, ζε έγγξαθε, πξνθνξηθή ή άιιε κνξθή πνπ δίλνληαη απφ ηνλ έλα ζηνλ έηεξν ζπκβαιιφκελν κε 

ηελ παξνχζα ή ιφγσ απηήο παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ παξαδίδνληνο ζπκβαιινκέλνπ. 

20.2.  Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο. 

20.3.  Νπδείο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα απνθαιχςεη ζε ηξίηνπο άλεπ ηεο εγγξάθνπ ζπλαηλέζεσο 

ηνπ εηέξνπ, ηπρφλ, ζηνηρεία νξηδφκελα σο εκπηζηεπηηθά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο. 

20.4.  Ζ αλσηέξσ πεξί ερεκχζεηαο ππνρξέσζε δελ αθνξά : 

α) ζηνηρεία γεληθψο ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, εθηφο εάλ απηή ε δηάζεζε είλαη απνηέιεζκα 

παξαβηάζεσο ηεο ππνρξέσζεο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

β) ζηνηρεία ηα νπνία βάζεη ηνπ Λφκνπ ππνρξενχηαη ν ζπκβαιιφκελνο λα αλαθνηλψζεη, 

γ) ζηνηρεία ηα νπνία ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο λα γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θαη θάζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

εξγνιαβίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 21: ΚΖ ΔΓΘΑΗΟΖ ΑΠΘΖΠΖ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΝΠ 

Ζ κε επηδίσμε εθαξκνγήο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ή ε κε άζθεζε 

νηνπδήπνηε ζπκβαηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ εθάηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ ζα εξκελεχεηαη σο 

παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηνπ λα επηδηψμεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ή άιισλ δηαηάμεσλ ή παξαίηεζε απφ 

απηφ ή άιιν δηθαίσκα ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 22: ΓΥΠΗΓΗΘΗΑ, ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ, ΦΗΙΗΘΝΠ &ΗΑΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 

22.1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο ή δηαθσλίαο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην ελ ιφγσ ζπκβαηηθά θείκελν θαη αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

εξκελεία ηνπ θαη ζηηο ζρέζεηο γεληθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηφ, ζπκθσλείηαη φηη αξκφδηα είλαη ηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, πνπ εθαξκφδνπλ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

22.2. Ξξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη αθνινχζσο.  

22.3. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ επί ηφπνπ 

ηνπ Έξγνπ, κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ ζπκθσλία ή κε ζα πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο, 

κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζην νπνίν ζα παξαηίζεληαη ηα επηρεηξήκαηα θαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο θάζε 

πιεπξάο θαη ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

22.4. Πε πεξίπησζε κε επίιπζεο ηεο δηαθνξάο επί ηφπνπ ζην Έξγν, ην ζέκα ζα παξαπέκπεηαη 

ζε Δπηηξνπή Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ή άιινπο εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, δηάθνξνπο 

ησλ επί ηφπνπ ζην Έξγν εληεηαικέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ ζπκθσλία ή κε ζα πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο 
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κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζην νπνίν ζα παξαηίζεληαη ηα επηρεηξήκαηα θαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο θάζε 

πιεπξάο θαη ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

22.5. Γηαθνξέο κηθξφηεξεο ηνπ 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη 

παξαπεκπφκελεο ζηελ Δπηηξνπή Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ, κπνξνχλ, κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, λα 

νκαδνπνηνχληαη κέρξη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, πξηλ εμεηαζηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Φηιηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ. 

22.6. Ωο έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο αίηεζεο ηεο κίαο πιεπξάο ζην πξσηφθνιιν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ε νπνία ζα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο. 

22.7. Δληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ σο άλσ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζα νξίδεη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ζα γίλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε ησλ νξηζζέλησλ 

εθπξνζψπσλ. 

22.8. Ζ απφθαζε ζα εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ηειεπηαίνπ εθπξνζψπνπ, ην δε ζρεηηθά πξσηφθνιιν ζα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζηνπο θαηά πεξίπησζε 

πεχζπλνπο Έξγνπ ηεο θάζε πιεπξάο. 

22.9. Πε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ή κε ηήξεζεο 

ησλ αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ πξνζεζκηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα 

θέξεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνο επίιπζε ζηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 22.1. 

ΑΟΘΟΝ 23: ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ 

23.1. Νπνηεζδήπνηε θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζε θάζε εληνιή 

ηεο ΑΔΓΗΘ ή πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ, ζα απεπζχλνληαη ζηνπο αξκφδηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο ΑΔΓΗΘ ή ηνπ Αλάδνρνπ είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, είηε κε απιή 

επηζηνιή κε απφδεημε παξαιαβήο είηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο.  

23.2. Όια ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζε θάζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

εξγνιαβίαο ή ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηα κέξε σο εμήο: 

Γηα ηελ ΑΔΓΗΘ: 

Γηα ηνλ Αλάδνρν: 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε φισλ ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα θαη 

ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θάζε έλα απφ ηα νπνία έιαβε αλά δχν, εθ ησλ νπνίσλ 

ηα δχν πξννξίδεηαη λα θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 

 

Γηα ηελ ΑΔΓΗΘ                                                                                                
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