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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΥΟΓΑΠ ΘΝΟΗΛΘΝ - ΑΔΓΗΘ  
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ  
Ραρ. Γ/λζε: 

Ραρ. Θψδηθαο: 

Ηππνθξάηνπο 88, Αζήλα 

114 72 

Αξηζκ. Ξξση.: 508/12-08-19 

Ξιεξνθνξίεο: Διηζζάβεη Ξεπνλάξα, 

Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
 

Ρειέθσλν: 2103632185  

Fax: 2103609082  
E-MAIL: info@aedik.gr   
URL: www.aedik.gr  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ θαη αλήθεη ζηνλ Γεκφζην Ρνκέα. 

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

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ 

 

 

Θέκα: Γηαθήξπμε Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζε Δπξψ, κε Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο ηελ Ξιένλ Ππκθέξνπζα απφ Νηθνλνκηθήο Άπνςεο 

Ξξνζθνξά Βάζεη Ρηκήο Κφλν γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ Θαηαδχζεσλ. 

 
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: 

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

2014/25/ΔΔ)» σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 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 Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 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: 

 

2.1 Ρελ κε αξηζκφ πξση 84/29-01-19 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ζχζηαζε «Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 

Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ» (Απφζπαζκα Ξξαθηηθψλ Ππλεδξίαο Λν 516 ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2019, ΑΓΑ 6Σ7Ξ469Ζ1Ζ-

Β7Β). 
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2.2 Ρελ κε αξηζκφ πξση 84/29-01-19 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ζχζηαζε «Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, 

Διέγρνπ θαη Ξαξαιαβήο» (Απφζπαζκα Ξξαθηηθψλ Ππλεδξίαο Λν 516 ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2019, ΑΓΑ 6Σ7Ξ469Ζ1Ζ-Β7Β). 

2.3 Ρελ κε αξηζκφ πξση 84/29-01-19 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ζχζηαζε «Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ & 

Ξξνζθπγψλ» (Απφζπαζκα Ξξαθηηθψλ Ππλεδξίαο Λν 516 ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2019, ΑΓΑ 6Σ7Ξ469Ζ1Ζ-Β7Β). 

2.4 Ρελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα ηελ δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ 

Θαηαδχζεσλ (Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαο Λν 526 ηεο 31εο Ηνπιίνπ.2019, ΑΓΑ ΤΘΠΣ469Ζ1Ζ-34Γ). 

2.5 Ρελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα δέζκεπζε πνζνχ χςνπο 45.000,00 Δπξψ πιένλ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ήηνη 

55.800,00 Δπξψ, ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ Έηνπο 2019 γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ Θαηαδχζεσλ (Ξξαθηηθφ 

Ππλεδξίαο Λν 526 ηεο 31εο Ηνπιίνπ.2019, ΑΓΑ Τ51Α469Ζ1Ζ-Σ66). 

 

3 Ρα έγγξαθα: 

 

3.1 Κε αξ. πξση. 1148 ΔΜ./30-07-19 έγγξαθν Ξξσηνγελέο Αίηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηεο ΑΔΓΗΘ γηα Ξαξνρή πεξεζηψλ 

Θαηαδχζεσλ (ΑΓΑΚ 19REQ005381355). 

3.2 Κε αξηζ. πξση. 497/31-07-19 έγγξαθν ηνπ Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο ΑΔΓΗΘ γηα δέζκεπζε πνζνχ χςνπο 45.000,00 Δπξψ πιένλ 

αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ήηνη 55.800,00 Δπξψ, ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ Έηνπο 2019 γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ 

Θαηαδχζεσλ (ΑΓΑΚ 19REQ005382303). 

 

4 Ρελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο Θνξίλζνπ. 
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Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ 
 

 

Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ Θαηαδχζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα Ξαξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο.  

 

1. Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε 

1.1. Δίδνο Γηαδηθαζίαο 

 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ. 4412/16. 

 

1.2. Σξεκαηνδόηεζε ηεο Πύκβαζεο 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Α.Δ.ΓΗ.Θ. Ζ δαπάλε γηα ηε Πχκβαζε βαξχλεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019 ηεο ΑΔΓΗΘ. 

 

Ζ Ππλνιηθή Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε είλαη 55.800,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΞΑ θαη ε Θαζαξή Αμία 45.000,00 

Δπξψ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην Πχλνιν ησλ πξνο Ξαξνρή πεξεζηψλ. 

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

 

1.3. Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Νηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πύκβαζεο 

 

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

κφλν έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή ησλ αθφινπζσλ θαηαδπηηθψλ ππεξεζηψλ: 

 

1. ΑΛΔΙΘΠΖ ΞΙΥΡΥΛ ΚΔΠΥΛ 

2. ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΞΙΥΡΥΛ ΚΔΠΥΛ 

3. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΙΥΡΥΛ ΚΔΠΥΛ 

4. ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΘΑΛΑΙΗΝ ΘΑΗ ΒΘΗΕΝΚΔΛΥΛ ΓΔΦΟΥΛ 

5. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΒΘΗΕΝΚΔΛΥΛ ΓΔΦΟΥΛ 

6. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΞΟΝΒΙΖΡΔΠ ΘΑΗ ΠΛΑΦΔΗΠ ΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

7. ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΞΔΟΗΠΡΑΠΔΗΠ 
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Ζ ΑΔΓΗΘ πξνβαίλεη δηά ηεο παξνχζεο ζηελ πξνθήξπμε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ Θαηαδχζεσλ, φπσο απηέο νη 

ππεξεζίεο πξνζδηνξίδνληαη θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ θαηαδχζεσλ αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. 

 

Νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 98363000-5 

 

 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 

Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζε Δπξψ, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ Ξαξνρή 

πεξεζηψλ Θαηαδχζεσλ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ξαξνρή πεξεζηψλ Θαηαδχζεσλ, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ’ 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 
φπσο αλαγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α’ 

ηεο παξνχζεο 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

Ζ Ππλνιηθή Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 

είλαη € 55.800,00, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α. & 

θξαηήζεσλ, θαη ην Θαζαξφ Ξνζφ € 

45.000,00 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΒΑΟΛΔΗ ΑΔΓΗΘ (θσδηθνί ΓΙΠ 610098) 

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ (%) 
πέξ ΔΑΑΓΖΠ 0,07% 

πέξ ΑΔΞΞ 0,06% 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 180 εκέξεο 
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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 Ξαξαιαβήο Ξξνζθνξώλ θαη Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ - Γεκνζηόηεηα 

 

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

ηζηνζειίδα ηνπ Γηαχγεηα (http://diavgeia.gov.gr). 

 

Ν Γηαγσληζκφο 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 02/09/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11 π.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ζηνλ 3ν φξνθν 

ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο κε Αξ. 88, ΡΘ 11472, Αζήλα. 

 

Ζ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή δηα εθπξφζσπνπ, ή απνζηέιινληαο ηελ πξνζθνξά ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

ή courier 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 02/2019 κε ηα θάησζη Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 

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

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

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ………………………. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ………………………. ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ………………………. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ-ΡΔΓ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ ………………………. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 

 

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

δηθαηνινγεηηθά. 

 

http://www.aedik.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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2.1. Δπηθνηλσλία - Ξξόζβαζε ζηα Έγγξαθα ηεο Πύκβαζεο 

 

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

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

αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο: 

 

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

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

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

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

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

 
2.2. Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 

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

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

Ζ 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 Ξξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

2.4. Δγγπήζεηο 

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Γ θαη ην άξζξν 72 Λ.4412/2019. 
 

2.5. Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 

 

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

Δλψζεσλ Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, 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 
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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 Δλψζεηο Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο Ξξνζθνξάο απφ Έλσζε Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΑΔΓΗΘ αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. 
 

2.6. Δγγύεζε Ππκκεηνρήο 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο δελ απαηηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο 

(πξνζθέξνληεο) λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο. 

 
2.7. Ιόγνη Απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (Γηαγσληζκφ) 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 
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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 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 Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο 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 Φνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

 

2.9. Ρερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 

 

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

Α. Γίπισκα Δπαγγεικαηία Γχηε ελ ηζρχ απφ ην Διιεληθφ θξάηνο ή θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. ή ησλ ΖΞΑ (κέιε ζπλεξγείνπ). 
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Β. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ (θαηαδπηηθφ εμνπιηζκφ, θαηαδπηηθέο θηάιεο, 

αεξνζπκπηεζηέο, ππνβξχρηεο κεραλέο θσηνγξάθεζεο– θηλεκαηνγξάθεζεο). 

 

Γ. Γίπισκα κε θαηαζηξεπηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο ππνβξχρηεο θαηαζθεπέο απνηεινχκελεο απφ ζίδεξν ή κπεηφλ απφ Λενγλψκνλα 

 

Γ. Γίπισκα ππνβξχρηαο ππνζπγθφιιεζεο απφ Λενγλψκνλα 

 

Δ. Ξηζηνπνηεηηθφ Πσζηηθψλ – Ξπξνζβεζηηθψλ Κέζσλ 

 

ΠΡ. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη' ειάρηζηνλ εκπεηξία ζε πισηά κέζα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εηψλ 2017, 2018, 2019 (α’ 

εμάκελν) κε ηνπιάρηζηνλ κία αληίζηνηρε ζχκβαζε ζην πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα. 
 

2.10. Πηήξημε ζηελ Ηθαλόηεηα Ρξίησλ 

 

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

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

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

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

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

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

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

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

θνξέσλ. 

 

3. Θαλόλεο Απόδεημεο Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

3.1. Ξξνθαηαξθηηθή Απόδεημε θαηά ηελ πνβνιή Ξξνζθνξώλ 

 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο Νηθνλνκηθνί Φνξείο: 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 Δ’, ην νπνίν απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Λ. 1599/1986. 

 

3.2. Απνδεηθηηθά Κέζα 
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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 Φνξέα, θαηά πεξίπησζε, θαη κφλν ζηα πεδία πνπ ήδε έρνπλ επηιεγεί 

απφ ηελ ΑΔΓΗΘ, φπσο εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ΡΔΓ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ ηεο παξνχζαο. 

 

Δλώζεηο Νηθνλνκηθώλ Φνξέσλ (Άξζξα 19 θαη 96 Λ.4412/2016) 

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

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

αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

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

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

εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 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 
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4.1. Γεληθνί Όξνη πνβνιήο Ξξνζθνξώλ 

Νη Ξξνζθνξέο πξέπεη: 

4.1.1. 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 Ξξνζθνξάο. 

4.1.2. Νη Ξξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε ΕΝΙΑΙΟ ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ζε ΓΝ (2) αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα δχν 

αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ» θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ 

άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ν Δληαίνο Φάθεινο πεξηιακβάλεη: 

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε Ρερληθή 

Ξξνζθνξά θαη 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Νηθνλνκηθνχ 

Φνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά. 

4.1.3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4.1.4. Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

Ν Δληαίνο Φάθεινο ηεο Ξξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ην Νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Ρειέθσλν, Αξηζκφ Ρειενκνηνηππίαο θαη Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη 

επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία) 

 Γηα ηελ Αλψλπκν Δηαηξεία Γηψξπγνο Θνξίλζνπ (Α.Δ.ΓΗ.Θ.) 

 Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ. ……………………….. 

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

Ξαξνρή Θαηαδπηηθψλ πεξεζηψλ 

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

 

 Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο ……….. 
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ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν. 
 
 

4.2. Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 

 

Ρα ζηνηρεία θαη Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ Ξξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

 

Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.2. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Νη Ξξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα Δ), 

 

Νη Δλψζεηο Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

 

Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή πεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 

ηνπο πεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 

4.3. Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξόπνο Πύληαμεο θαη πνβνιήο Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ 

 

Ζ Θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηελ Ξξνζθνξά κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Β ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Ππλνιηθή Ξξνζθεξφκελε Ρηκή ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη: 

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

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

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

 

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

επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 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, 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. 
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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 Δπξψ 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 πνςήθηνη 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 Ππκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 

 

4.4. Σξόλνο Ηζρύνο ησλ Ξξνζθνξώλ 

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο γηα 180 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 Ξξνζθνξάο, 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 Ξξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, Ξξνζθνξά ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 91 ηνπ Λ 4412/2016. 

 

5. Γηελέξγεηα Γηαδηθαζίαο - Αμηνιόγεζε Ξξνζθνξώλ 

 

Ζ Απνζθξάγηζε ησλ Ξξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή κε έγγξαθφ ηεο ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζηνπο πνςήθηνπο Αλαδφρνπο ηελ εκέξα θαη ψξα ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ. 

 

5.1 Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζε Ξξνζθνξώλ 

 

Κεηά ηελ Απνζθξάγηζε ησλ Ξξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη έπεηηα ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Θαηά ηελ Απνζθξάγηζε ησλ Ξξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζα έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ. 
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Ρπρφλ Γηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο Ξξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Ρα ζηνηρεία απηά 

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

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

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν Ξξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ην Πχλνιν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί 

ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ ην νπνίν παξαδίδεη ζην Απνθαηλφκελν Όξγαλν ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Γηψξπγνο 

Θνξίλζνπ. 

Ζ Θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 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 Ξξνζθνξψλ, ε ΑΔΓΗΘ απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ Ξξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

Θαηαθχξσζε («Ξξνζσξηλφ Αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 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 Γηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.7 ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 

2.8 -2.10 απηήο. 

 

5.3. Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο 

 

Ρα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν Ξξνζσξηλφο 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 
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αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. Πε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιινληαη θαη γηα ηνλ 

ππεξγνιάβν. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζην κέξνο ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

Γ) Γηα 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.  

 

Δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.10 νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2.10 αλσηέξσ. 

 

ΠΡ) 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. 

 

 Ζ ΑΔΓΗΘ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Ξξνζσξηλφ 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. 

5.4. Θαηαθύξσζε - Πύλαςε Πύκβαζεο 
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Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ην Απνθαηλφκελν Όξγαλν 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 θ.ν.θ. 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 Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο, Θαηαξηίδεηαη Ζ Πρεηηθή Πχκβαζε. 

Ζ Αλσηέξσ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο Έρεη Θέζε Ξνηληθήο Οήηξαο Θαη Θα Δπηζηξαθεί Πηνλ Ξξνκεζεπηή κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 

Ζ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο 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 Διιεληθή Γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην 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. Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

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

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

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

ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 

 

 

Α. ΞΙΖΟΥΚΖ 

1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζχκθσλα κε εηδηθφηεξν φξν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ. 

 

2. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΠ), ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζην Λ.4013/2011, άξζξν 4, παξ.3 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,07%, ε νπνία 

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

 

3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΞΞ, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ θξάηεζε απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε απφ πξφηαζε 

ησλ πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηεο 

θξάηεζεο. 

4. Κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Ππκβνχινπ ηεο ΑΔΓΗΘ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε αλάζεζεο.  

5. Υο πξνο ηα Γηθαηνινγεηηθά Ξιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Λ.4412/2016. 

6. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξάδνζε, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ. 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. 

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

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

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

κε λέα εκεξνκελία. Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Λ. 4412/16. 

8. Ν Αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λφκν θξαηήζεηο, θαζψο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεηηθή θξάηεζε. 
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9. Ζ ΑΔΓΗΘ, γίλεηαη ππεξήκεξε, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο πεξάζεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Λ. 4412/16 

πξνζεζκία, θαηά ηα εηδηθφηεξα ζ’ απηφ νξηδφκελα. 

10. 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 θαηαδχζεσλ ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζέηεη ε ΑΔΓΗΘ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ππνγξάθεηαη, νη δε ππεξεζίεο παξέρνληαη ζην 

πνθαηάζηεκα Ηζζκίαο, ΡΘ 20100, Θφξηλζνο. 

 

2. Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ηζρχνληεο φξνπο αζθαιείαο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην εθάζηνηε θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

3. 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. Ζ ΑΔΓΗΘ, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη 

απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. Ζ ΑΔΓΗΘ δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ην αλσηέξσ ρξφλν παξάδνζεο θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

 
Γ. ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

1. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ηεο 

ΑΔΓΗΘ θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΠΡ. 

 

2. Ξιένλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΠΡ, 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. 
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Δ. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν θαη ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ. 

 

ΠΡ. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

1. Ν Ξξνζσξηλφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Γ’ 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. 

 

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 
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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. 

Ζ. 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 ΠΡ. 

 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην 

είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΑΛΑΓΘΥΛ ΓΗΑ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΡΑΓΠΔΥΛ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
ΕΚΣΙΜΘΘΕΙΑ ΤΧΝΟΣΘΣΑ Ε 

ΕΣΘΙΑ ΒΑΘ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ  

1 .  Ανζλκυςθ Πλωτϊν Μζςων  4  1 -  3 ϊρεσ  

2. Επικεϊρθςθ Πλωτϊν Μζςων  24 10 -  20 λεπτά  

3. υντιρθςθ Πλωτϊν Μζςων  

Α  
Εργαςίεσ κακαριςμοφ φίλτρων και προπελϊν με 
ςβουράκι αζροσ ι/ και με ειδικά εργαλεία  

14 20 -  60 λεπτά  

Β  
Αντικατάςταςθ ανοδίων πλωτϊν από καλάςςθσ με 
ςυγκόλλθςθ, μθ καταςτροφικόσ ζλεγχοσ  και ζλεγχοσ 
ελαςμάτων πλωτϊν με μζκοδο UTM (παχυμετριςεισ)  

5  
1 -  2 ϊρεσ για κάκε εργαςία 

ανά πλωτό μζςο  

4. Επικεϊρθςθ Καναλιοφ & Βυκ ιηόμενων Γεφυρϊν  13 
Κατάδυςθ: 20 -  40 λεπτά  

υνολικά :  5 -  6 ϊρεσ  

5. υντιρθςθ Βυκιηόμενων Γεφυρϊν  4  1 -  2 ϊρεσ  

6. υντιρθςθ ςε Προβλιτεσ & υναφείσ Δομικζσ Εργαςίεσ  15-20 8ωρα  8ωρθ  

7. Ζκτακτεσ Περιςτάςεισ  μθ προβλζψιμθ  μθ προβλζψιμθ  
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 ΧΡΕΩΘ ΑΝΑ ΩΡΑ ΚΑΣΑΔΤΘ ΕΚΣΙΜΘΘΕΙΑ 
ΤΧΝΟΣΘΣΑ 

Ε ΕΣΘΙΑ 
ΒΑΘ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΧΡΕΩΘ ΑΝΑ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 1, 2, 3, 4, 5 & 7 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΑΝΑΓΚΩΝ 

1.  Ανζλ κυςθ  Πλω τϊν  
Μζς ων  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 4  1  -  3 ϊ ρε σ  ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

2.  Ε πικε ϊρ θς θ 
Πλωτ ϊν Μ ζς ων  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 24  10  -  20  λε πτά  ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

3.  υντ ιρ θς θ Πλω τϊν  Μ ζς ων  

Α.  

Εργαςί εσ  
κακαρις μοφ 
φίλτρ ων και  
προ πε λϊν με  
ςβουράκι  α ζροσ  ι/  
και  μ ε  ε ι δικά  
ερ γαλεία  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 14  20  -  60  λε πτά  ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

Β.  

Αντικα τάςτας θ 
ανοδίων  πλ ωτϊν  
από  καλάςς θσ  με  
ςυγκόλλ θς θ,  μθ  
καταςτ ροφικόσ  
ζλε γχοσ  και  ζλε γχοσ  
ελαςμά των πλ ωτ ϊν 
με  μζ κοδο UTM 
(παχυ μετ ρ ιςεισ )  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 5  

1  -  2 ϊ ρε σ  
γ ια  κάκ ε 

ερ γαςία  ανά  
πλω τό  μζςο  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

4.  Ε πικε ϊρ θς θ 
Καναλιοφ  & 
Βυκι ηόμ ενων Γε φυρ ϊν  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 13  

Κατάδυς θ:  
20 -  40  λε πτά  
υνολικά:  5  -  

6 ϊ ρεσ  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 
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5.  υντ ιρ θς θ 
Βυκι ηόμ ενων Γε φυρ ϊν  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 4  1  -  2 ϊ ρε σ  ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

7.  Ζκ τακτ εσ  
Περις τάςεισ  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 
μθ 

προβλ ζψι μ
θ  

μθ 
προβλ ζψι μθ  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΑΝΑΓΚΩΝ 

6.  υντ ιρ θς θ ς ε  
Προβλι τεσ  & υναφ είσ  
Δομικ ζσ  Ε ρ γαςίεσ  

……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 
15-2 0  
8ωρα  

8ωρ θ  ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ ……,… ΕΤΡΩ 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΘΘ: 14 ΩΡΕ ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΘΘ Ε ΕΚΣΑΚΣΕ ΠΕΡΙΣΑΕΙ: 2 ΩΡΕ ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΑΕΔΙΚ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

Θ δαπάνθ που αφορά τα καφςιμα που απαιτοφνται για τθ λειτουργία των 
μθχανθμάτων βαρφνει τον Ανάδοχο 

 

ΘΜΕΙΩΘ: Κατά τθ διάρκεια των επικεωριςεων και των εργαςιϊν πραγματοποιείται φωτογράφθςθ ι/και βιντεοςκόπθςθ προ και κατόπιν όποιων 
ενεργειϊν από το καταδυτικό ςυνεργείο και το ςχετικό αρχείο παραδίδεται ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία. Θ χρζωςθ βαρφνει τον Ανάδοχο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

Ξεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ θαηαδύζεσλ θαη απαηηήζεηο  

 
1. ΑΝΕΛΚΤΘ ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ 

Θ εργαςία αυτι είναι διακεκομμζνθ, δθλαδι ανά 10 λεπτά ι/και 20 λεπτά, και ςτο ςφνολο τθσ διαρκεί από 1 ζωσ 3 ϊρεσ. Σοποκζτθςθ ςυρματόςχοινων και 
τροχαλιϊν ςτθν εςχάρα ανζλκυςθσ και επίβλεψθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Σο βφκιςμα τθσ περιοχισ είναι από 1 μζχρι και 4 μζτρα. Επίςθσ ςτισ εργαςίεσ αυτζσ 
περιλαμβάνεται και ο κακαριςμόσ τθσ εςχάρασ με τηιφάρι ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ςυνικωσ μία μζρα προ τθσ ανελκφςεωσ. 

2. ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ 
Επικεϊρθςθ ςτα φφαλα μζρθ του εκάςτοτε πλωτοφ μζςου. Θ εργαςία διαρκεί περίπου 10 - 20 λεπτά. 

3. ΤΝΣΘΡΘΘ ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ 
Εργαςίεσ κακαριςμοφ με ςβουράκι αζροσ ι/και με ειδικά εργαλεία για τον κακαριςμό των φίλτρων και των προπελϊν. Θ εργαςία διαρκεί περίπου 20 με 60 
λεπτά. 
Αντικατάςταςθ ανοδίων πλωτϊν από καλάςςθσ με ςυγκόλλθςθ, μθ καταςτροφικόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ ελαςμάτων πλωτϊν με μζκοδο UTM 
(παχυμετριςεισ) του εκάςτοτε πλωτοφ. Οι εργαςίεσ αυτζσ αφοροφν διάρκεια από 1 ζωσ 2 ϊρεσ για τθν κάκε εργαςία ανά πλωτό μζςο. 

4. ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΚΑΙ ΒΤΘΙΗΟΜΕΝΩΝ ΓΕΦΤΡΩΝ 
Επικεϊρθςθ ςε όλο το εφροσ του Καναλιοφ, για τθν παρακολοφκθςθ ςπθλαιϊςεων και υπόγειων ολιςκιςεων. Θ κατάδυςθ διαρκεί περίπου 20 με 40 
λεπτά. Σο ίδιο ιςχφει και για τον ζλεγχο ςτα βάκρα των βυκιηόμενων γεφυρϊν. Σα βυκίςματα είναι από 2 ζωσ και τα 8 μζτρα. 
Παρζχεται υποςτιριξθ ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του Καναλιοφ που πραγματοποιοφνται με τουσ πλωτοφσ γερανοφσ τθσ Εταιρείασ. Οι εργαςίεσ αυτζσ 
αφοροφν ςυνικωσ διάρκεια από 5 ζωσ 6 ϊρεσ, δθλ. ςτο ςφνολο τθσ διάρκειασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του Καναλιοφ. 

5. ΤΝΣΘΡΘΘ ΒΤΘΙΗΟΜΕΝΩΝ ΓΕΦΤΡΩΝ 
Εργαςίεσ που αφοροφν ςτον κακαριςμό του πυκμζνα με τηιφάρι ςτα ςθμεία που «πατάει» θ γζφυρα, και ό,τι άλλο τεχνικό πρόβλθμα δφναται να 
παρουςιαςτεί, π.χ. τοποκζτθςθ ςυρματόςχοινων ςτισ προςτατευτικζσ πλάκεσ, για τθν προςταςία κακιηιςεων του εδάφουσ, κ.α. Διάρκεια εργαςιϊν από 1 
ζωσ 2 ϊρεσ, βάκθ ζωσ 8 μζτρα. 

6. ΤΝΣΘΡΘΘ Ε ΠΡΟΒΛΘΣΕ ΚΑΙ ΤΝΑΦΕΙ ΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
Δομικζσ εργαςίεσ για τθν επιδιόρκωςθ ςπθλαιϊςεων ςτθν βάςθ τοιχίων με διάφορα τεχνικά μζςα. π.χ. τοποκζτθςθ με τςουβαλάκια από τςιμεντοκονίαμα. 
Σοποκζτθςθ θ και καταςκευι καλουπιϊν για τθν ζκχυςθ ςκυροδζματοσ κ.α. Διάρκεια εργαςιϊν (μθ προβλζψιμθ) βάκουσ από 2 ζωσ 5 μζτρα. 

7. ΕΚΣΑΚΣΕ ΠΕΡΙΣΑΕΙ 
Ζκτακτεσ περιςτάςεισ που δφνανται να προκφψουν και εφόςον κρίνει θ Τπθρεςία ότι απαιτείται παροχι καταδυτικϊν υπθρεςιϊν. 
 
ΘΜΕΙΩΘ: Κατά τθ διάρκεια των επικεωριςεων και των εργαςιϊν πραγματοποιείται φωτογράφθςθ ι/και βιντεοςκόπθςθ προ και κατόπιν όποιων 
ενεργειϊν από το καταδυτικό ςυνεργείο και το ςχετικό αρχείο παραδίδεται ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

πνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

[Ολνκαζία Σξάπεδαο] 

[Καηάζηεκα] 

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

      ΕΤΡΩ [αλαγξάθεηαη ην πνζό] 

 

Ξξνο ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΥΟΓΑΠ ΘΝΟΗΛΘΝ (ΑΔΓΗΘ)  

 
Γηεχζπλζε 

…………......................................................................................................................................

. 

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

 

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

[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 θαηαδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

………………………………………………(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] ΔΟΥ 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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Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ' 

 

 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι 
αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία 

ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Προςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ Αρικμόσ 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν) 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/*ΑΔΑΜ Προκιρυξθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗΣ+) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή 

ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.1 
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Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: Αλψλπκε Δηαηξεία Γηψξπγαο Κνξίλζνπ (Α.Δ. ΓΙ.Κ.) 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 094091439 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): www.aedik.gr/ 

Πόλθ: Αζήλα 

Οδόσ και αρικμόσ: Ιππνθξάηνπο 88 

Ταχ. κωδ.: 11472 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Διηζζάβεη Πεπνλάξα, Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

Τθλζφωνο: 2103632185 

φαξ: 2103609082 

Ηλ. ταχ/μείο: info@aedik.gr 

Χϊρα: GR 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ  ςφμβαςθσ  

Τίτλοσ: 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 02/2019 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΣΑΓΤΔΧΝ (CPV 98363000-5) ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ 
ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ 

ΣΙΜΗ 

Σφντομθ περιγραφι: 

Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζε Δπξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο κφλν γηα ηελ Παξνρή 

Τπεξεζηψλ Καηαδχζεσλ. 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει): 

Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 

Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.2 

http://www.aedik.gr/
mailto:info@aedik.gr
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Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 

ανικουν οι ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Προ)Επιλογισ 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 

ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 

πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Ναη / Όρη 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.3 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να 
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 

- 

Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από 

κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 

- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.4 
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Απάντθςθ: 

- 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 

Όνομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων Βαςίηεται ςε 
ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 
θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Όνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.5 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Όνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 
εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 
Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.6 
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Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαφκορά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.7 
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Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Απάτθ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.8 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.9 
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Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ 
λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε 

έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.10 
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Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, 
ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

Ναη / Όρη 

Διευκρινίςτε: 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.11 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ; 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

Ναη / Όρη 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 
απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

Ναη / Όρη 

Διευκρινίςτε: 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.12 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

Ναη / Όρη 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ 

ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.13 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ 
λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Πτϊχευςθ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να 
παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου 
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.14 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να 
παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου 
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.15 
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να 
παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου 
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.16 
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Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να 
παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου 
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να 

παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου 

εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.17 
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.18 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ  

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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI 

ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα 
νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 

XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί 
λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα απηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.19 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων 

Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαηέρνληαη απφ: α) ηνλ ίδην 
ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο) β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

Παρακαλϊ περιγράψτε 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραυο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τσποποιημένο Έντσπο Υπεύθσνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Σελ.20 
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Λιξθ  

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε 
ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 
παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε 
ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ 

πόδεηγκα ζύκβαζεο 

 

ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΘΑΡΑΓΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

 

Πηελ Αζήλα ζήκεξα, ζηηο ../…/2019, νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη (θαινχκελνη ζην εμήο ράξηλ 

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

αθελφο 

ε αλψλπκε εηαηξεία «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΥΟΓΑΠ ΘΝΟΗΛΘΝ» κε δ.η. «ΑΔΓΗΘ» πνπ έρεη έδξα 

ηελ Αζήλα, Ηππνθξάηνπο 88, Ρ.Θ. 114 72, Αζήλα, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ θα Διέλε Παθηζιή, Γηεπζχλνπζα Πχκβνπιν απηήο, θαινχκελε ζην εμήο ράξηλ 

επθνιίαο σο «ΑΔΓΗΘ» ή «ΔΡΑΗΟΔΗΑ», 

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 

θαηαδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Β. Ζ Αλάδνρνο απνηειεί ……………., ε νπνία αλαπηχζζεη θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξνρήο θαηαδπηηθψλ ππεξεζηψλ, αλαιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηελ παξνρή ζρεηηθψλ κε ην 

αληηθείκελν ηνπ σο άλσ Ππλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ππεξεζίεο θαη έρεη ππνβάιεη ηελ κε αξ. πξση. 

……………………………ζρεηηθή πξνζθνξά. 

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

αληηθείκελν παξνρήο θαηαδπηηθψλ ππεξεζηψλ 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 παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην κε 

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

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

ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Γεληθά  

1.2. Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηελ επηζπκία ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ λα ππάξρεη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο «ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ» θαη ηνπ «ΑΛΑΓΝΣΝ» 

έλαληη ηνπ αλαηηζεκέλνπ είδνπο ππεξεζηψλ. 
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1.3. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζεσξείηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη φηη είλαη ελήκεξνο γηα ηε 

θχζε θαη ηνπο φξνπο παξνρήο ησλ πεξεζηψλ θαη ηα επί κέξνπο απηνχ ηκήκαηα, ηα νπνία έρεη 

κειεηήζεη, σο θαη γεληθά θαζεηί πνπ ζα επεξέαδε ηελ θαλνληθή θαη ζπλερή εμέιημε ηεο εθ κέξνπο ηνπ 

παξνρήο θαη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη θακηά επί πιένλ αμίσζε, αλ έρεη πξνβεί ζε θαθή εθηίκεζε ησλ 

αλσηέξσ ζηνηρείσλ. 

1.4 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ δχλαηαη λα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη ζηνλ 

ρψξν ηεο Δηαηξείαο , ην νπνίν ζα είλαη αζθαιηζκέλν θαη ζα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο θαη 

πηζηνπνηεηηθά, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεί .Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο λφκνπο πεξί 

γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

Ζ Δηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο .  

ΑΟΘΟΝ 2ν: Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο  

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ αλαζέηεη ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη απηφο αλαιακβάλεη ηα εμήο: 

1. ΑΛΔΙΘΠΖ ΞΙΥΡΥΛ ΚΔΠΥΛ 

Ζ εξγαζία απηή είλαη δηαθεθνκκέλε, δειαδή αλά 10 ιεπηά ή/θαη 20 ιεπηά, θαη ζην ζχλνιν ηεο δηαξθεί 

απφ 1 έσο 3 ψξεο. Ρνπνζέηεζε ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ηξνραιηψλ ζηελ εζράξα αλέιθπζεο θαη επίβιεςε 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ρν βχζηζκα ηεο πεξηνρήο είλαη απφ 1 κέρξη θαη 4 κέηξα. Δπίζεο ζηηο εξγαζίεο απηέο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαζαξηζκφο ηεο εζράξαο κε ηδηθάξη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζπλήζσο κία 

κέξα πξν ηεο αλειθχζεσο. 

2. ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΞΙΥΡΥΛ ΚΔΠΥΛ 

Δπηζεψξεζε ζηα χθαια κέξε ηνπ εθάζηνηε πισηνχ κέζνπ. Ζ εξγαζία δηαξθεί πεξίπνπ 10 - 20 ιεπηά. 

3. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΙΥΡΥΛ ΚΔΠΥΛ 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ κε ζβνπξάθη αέξνο ή/θαη κε εηδηθά εξγαιεία γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θίιηξσλ θαη 

ησλ πξνπειψλ. Ζ εξγαζία δηαξθεί πεξίπνπ 20 κε 60 ιεπηά. 

Αληηθαηάζηαζε αλνδίσλ πισηψλ απφ ζαιάζζεο κε ζπγθφιιεζε, κε θαηαζηξνθηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο 

ειαζκάησλ πισηψλ κε κέζνδν UTM (παρπκεηξήζεηο) ηνπ εθάζηνηε πισηνχ. Νη εξγαζίεο απηέο αθνξνχλ 

δηάξθεηα απφ 1 έσο 2 ψξεο γηα ηελ θάζε εξγαζία αλά πισηφ κέζν. 

4. ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΘΑΛΑΙΗΝ ΘΑΗ ΒΘΗΕΝΚΔΛΥΛ ΓΔΦΟΥΛ 

Δπηζεψξεζε ζε φιν ην εχξνο ηνπ Θαλαιηνχ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζπειαηψζεσλ θαη ππφγεησλ 

νιηζζήζεσλ. Ζ θαηάδπζε δηαξθεί πεξίπνπ 20 κε 40 ιεπηά. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ έιεγρν ζηα βάζξα 

ησλ βπζηδφκελσλ γεθπξψλ. Ρα βπζίζκαηα είλαη απφ 2 έσο θαη ηα 8 κέηξα. 

Ξαξέρεηαη ππνζηήξημε ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Θαλαιηνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνπο πισηνχο 

γεξαλνχο ηεο Δηαηξείαο. Νη εξγαζίεο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο δηάξθεηα απφ 5 έσο 6 ψξεο, δει. ζην 

ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Θαλαιηνχ. 

5. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΒΘΗΕΝΚΔΛΥΛ ΓΔΦΟΥΛ 

Δξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ππζκέλα κε ηδηθάξη ζηα ζεκεία πνπ «παηάεη» ε γέθπξα, θαη 

φ,ηη άιιν ηερληθφ πξφβιεκα δχλαηαη λα παξνπζηαζηεί, π.ρ. ηνπνζέηεζε ζπξκαηφζρνηλσλ ζηηο 

πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο, γηα ηελ πξνζηαζία θαζηδήζεσλ ηνπ εδάθνπο, θ.α. Γηάξθεηα εξγαζηψλ απφ 1 έσο 

2 ψξεο, βάζε έσο 8 κέηξα. 

6. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΞΟΝΒΙΖΡΔΠ ΘΑΗ ΠΛΑΦΔΗΠ ΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

Γνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηδηφξζσζε ζπειαηψζεσλ ζηελ βάζε ηνηρίσλ κε δηάθνξα ηερληθά κέζα. π.ρ. 

ηνπνζέηεζε κε ηζνπβαιάθηα απφ ηζηκεληνθνλίακα. Ρνπνζέηεζε ε θαη θαηαζθεπή θαινππηψλ γηα ηελ 

έθρπζε ζθπξνδέκαηνο θ.α. Γηάξθεηα εξγαζηψλ (κε πξνβιέςηκε) βάζνπο απφ 2 έσο 5 κέηξα. 

7. ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΞΔΟΗΠΡΑΠΔΗΠ 
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Έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ θαη εθφζνλ θξίλεη ε πεξεζία φηη απαηηείηαη παξνρή 

θαηαδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θσηνγξάθεζε 

ή/θαη βηληενζθφπεζε πξν θαη θαηφπηλ φπνησλ ελεξγεηψλ απφ ην θαηαδπηηθφ ζπλεξγείν θαη ην ζρεηηθφ 

αξρείν παξαδίδεηαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία. Ζ ρξέσζε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν – Σξνλνδηάγξακκα Ξαξνρήο πεξεζηψλ ηνπ Άξζξνπ 2 

3.1 Υο ρξφλνο έλαξμεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία …./…./ 2019. 

3.2 Υο ρξφλνο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

3.3. Δθ’ φζνλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαζπζηεξήζεη αλαίηηα, Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ κπνξεί λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε ζε 

βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, θαηαβάιινληαο ζ’ απηφλ κφλν ηε λφκηκε απνδεκίσζε γηα θάζε πιήξσο 

πεξαησκέλν ζηάδην ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ. Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ παξαιακβάλεη ην πεξαησκέλν ζηάδην 

ησλ ππεξεζηψλ θαη δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζή ηνπ ζε άιιν αλάδνρν ηεο 

επηινγήο ηνπ.  

3.4. Ξαξά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, ε ΔΡΑΗΟΔΗΑ δηαηεξεί ηα πάζεο θχζεσο 

δηθαηψκαηά ηνπ πνπ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή παξάιεηςε απφ πιεπξάο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ.  

ΑΟΘΟΝ 4ν: πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ  

4.1. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξναλαθέξνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θαιήο ηέρλεο. Δάλ ε 

αδηθαηνιφγεηε άξλεζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ δεκηνπξγήζεη δεκία ζε βάξνο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ, ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη απνδεκίσζε γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκίαο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ.  

4.2. Ζ νηαδήπνηε επέθηαζε, ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο Πχκβαζεο ζα 

ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ.  

4.3 Ζ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ.  

 

ΑΟΘΟΝ 5ν: Ακνηβή-Ρξφπνο πιεξσκήο 

5.1. Ζ ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο ζα είλαη ………………..Δπξψ 

πιένλ ΦΞΑ 24% θαη ε πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξφνδν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά 

ζηάδηα θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

ΑΔΓΗΘ. 

5.2. Ν Αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ 

Λφκν θξαηήζεηο, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεηηθή θξάηεζε. 

ΑΟΘΟΝ 6ν: Θπξψζεηο 

6.1. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ κπνξεί αθφκε λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ, εθφζνλ δελ 

εθπιεξψλεη θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ. 
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ΑΟΘΟΝ 7ν: πνρξεψζεηο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ππνρξενχηαη: 

α. Λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ πιεξσκή ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Πχκβαζε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζε εχινγε πξνζεζκία.  

β. Λα αληαπνθξίλεηαη ην ηαρχηεξν ζηελ επίιπζε ζεκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ησλ νπνίσλ ε επίιπζε εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ  . Νη 

θαζπζηεξήζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ΔΡΑΗΟΔΗΑ γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ δελ ζα πξνζκεηξψληαη ζηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ.  

γ. Λα εμαζθαιίδεη ηελ αθψιπηε πξνζπέιαζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζηνπο ρψξνπο θαη ηα θηίξηα ζηα νπνία 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ηνπ κέζα ζ’ απηά, 

εθφζνλ απηφ απαηηείηαη.  

ΑΟΘΟΝ 8ν: Δπίιπζε δηαθσληψλ 

8.1 Γηα θάζε δηαθσλία πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα θηιηθήο επίιπζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. 

8.2 Δθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή θηιηθή δηεπζέηεζε, θάζε δηαθνξά ή δηαθσλία ζα επηιχεηαη απφ ηα 

δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 

Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα θαη αθνχ δηαβάζηεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ 

έιαβε απφ έλα (1) έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελψ ην ηξίην ζα θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΝ.  

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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