
 

1 

 
 

Κεντρικό: Ιπποκράτους 88, 114 72 ,  Αθήνα  

Υποκατάστημα: Ισθμία Κορινθίας, 201 00 ,  Κόρινθος  

www.aedik.gr 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Α.Ε.ΔΙ.Κ. A.E. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 88, Αριθμ. Πρωτ.: 437/03-11-2020 

Ταχ. Κώδικας: 114 72, Αθήνα  

Πληροφορίες: Ελισσάβετ Πεπονάρα, 

Τμήμα Προμηθειών 
 

Τηλέφωνο: 210 3632185-6  
Fax: 210 3609082  
E-MAIL: info@aedik.gr  
Ιστότοπος: www.aedik.gr  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα. 

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

 
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συντήρησης των Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό 

πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

• του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

mailto:info@aedik.gr
http://www.aedik.gr/
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• του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

• του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

• του π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει, 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων » των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

2 Τις αποφάσεις: 

 

2.1 Την με Αριθμό Πρωτ 23/21-01-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

σύσταση «Επιτροπής Διαγωνισμού, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών» 

(Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίας Νο 534 της 12ης Δεκεμβρίου 2019, ΑΔΑ 99ΣΓ469Η1Η-

Α7Ψ). 
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2.2 Την με Αριθμό Πρωτ. 23/21-01-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

σύσταση «Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής» (Απόσπασμα Πρακτικών 

Συνεδρίας Νο 534 της 12ης Δεκεμβρίου 2019, ΑΔΑ 99ΣΓ469Η1Η-Α7Ψ). 

2.3 Την με Αριθμό Πρωτ. 23/21-01-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

σύσταση «Επιτροπή Ενστάσεων & Προσφυγών» (Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίας Νο 534 

της 12ης Δεκεμβρίου 2019, ΑΔΑ 99ΣΓ469Η1Η-Α7Ψ). 

2.4 Την με Αριθμό Πρωτ. 23/21-01-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

σύσταση «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών» (Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίας Νο 534 

της 12ης Δεκεμβρίου 2019, ΑΔΑ 99ΣΓ469Η1Η-Α7Ψ). 

2.5 Την με Αριθμό Πρωτ. 163/14-05-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

την διενέργεια του 01/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών 

Συντήρησης των Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας (Απόσπασμα 

Πρακτικών Συνεδρίας Νο 541 της 13ης Μαΐου 2020, ΑΔΑ ΩΖΠ2469Η1Η-ΟΨΒ). 

2.6 Την με Αριθμό Πρωτ. 2020/22-06-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

περαίωση της διαδικασίας του 01/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συντήρησης των Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας ως άγονης 

(Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίας Νο 543 της 19ης Ιουνίου 2020, ΑΔΑ 6ΧΛΠ469Η1Η-

56Ζ). 

2.7 Την με Αριθμό Πρωτ. 405/16-09-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των 

Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας (Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίας Νο 

548 της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, ΑΔΑ 6ΝΑ8469Η1Η-ΚΕΖ). 

2.8 Την με Αριθμό Πρωτ. 405/16-09-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ για 

τη δέσμευση ποσού και έγκριση πίστωσης ύψους 50.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ σε βάρος 

της πίστωσης του Προϋπολογισμού του Διαχειριστικού Έτους 2020 για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συντήρησης της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας (Απόσπασμα Πρακτικών 

Συνεδρίας Νο 548 της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, ΑΔΑ 6ΝΑ8469Η1Η-ΚΕΖ). 

 

3 Τα έγγραφα: 

 

3.1 Με Αρ. Πρωτ 402/15-09-20 έγγραφο Αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της ΑΕΔΙΚ για τις 

αναγκαίες Υπηρεσίες Συντήρησης και Αποκατάστασης των Διαμήκων Δοκών της 

Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας (ΑΔΑΜ 20REQ007316576). 

3.2 Με Αριθ. Πρωτ. 431/29-10-20 έγγραφο του Οικονομικής Υπηρεσίας της ΑΕΔΙΚ για 

δέσμευση ποσού ύψους 50.000.00 Ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, όπου προβλέπεται, 

σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού του Διαχειριστικού Έτους 2020 για την 

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αποκατάστασης των Διαμήκων Δοκών της 

Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας (ΑΔΑΜ 20REQ007565830). 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και Κριτήριο Κατακύρωσης 

την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο για την 

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αποκατάστασης των δύο Διαμήκων Δοκών της 

Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας, όπως αναφέρεται στα Παραρτήματα της παρούσας. 

 

1. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

1.1. Είδος Διαδικασίας 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/16. 

 

1.2. Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Α.Ε.ΔΙ.Κ. Η δαπάνη για την 

σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2020 

της ΑΕΔΙΚ. 

 

Η Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη είναι Ευρώ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και ΦΠΑ, και η καθαρή αξία Ευρώ 30.000,00. Γίνονται δεκτές προσφορές για 

το σύνολο των προς παροχή Υπηρεσιών. 

 

Προβλέπεται Προαίρεση για τη διενέργεια πρόσθετων εργασιών επιδιόρθωσης και 

αποκατάστασης ζημιών στη Βυθιζόμενη Γέφυρα Ισθμίας που τυχόν προκύψουν κατά την 

πορεία της συντήρησης – αποκατάστασης των Διαμήκων Δοκών συνολικού εκτιμώμενου 

κόστους Ευρώ 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της 

παρούσης. 

 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται και 

δεν καλύπτουν την παραπάνω απαίτηση. 

 

1.3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο έχει σκοπό την 

επισκευή των δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας και αφορά στην 

αντικατάσταση των στρεβλωμένων μεταλλικών στοιχείων, με σκοπό την επανατοποθέτηση 

των Δοκών σε λειτουργία σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. 
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Η ΑΕΔΙΚ προβαίνει διά της παρούσης στην προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συντήρησης, όπως αυτές οι Υπηρεσίες προσδιορίζονται κατ’ είδος και ποσότητα 

από τα έγγραφα της Σύμβασης. 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών Συντήρησης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων, CPV 50530000-9. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με 

Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης 

Προσφορά βάσει Τιμής μόνο για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συντήρησης και Αποκατάστασης 

των δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης 

Γέφυρας Ισθμίας, όπως αυτά περιγράφονται 

στα Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και 

Αποκατάστασης των δύο Διαμήκων Δοκών 

της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας, όπως 

αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ της 

παρούσας Διακήρυξης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα Α & Γ’ 

της παρούσας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα Α & Γ’ 

της παρούσας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Η Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη είναι 

37.200,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και ΦΠΑ, και το καθαρό ποσό 

30.000,00 Ευρώ. 

Η Αξία Δικαιώματος Προαίρεσης είναι 

24.800,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και ΦΠΑ, και το καθαρό ποσό 

20.000,00 Ευρώ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΕΔΙΚ (Κωδικοί ΓΛΣ 6207) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 

 

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% 

Υπέρ ΕΑΠΠ 0,06% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς παροχή Υπηρεσιών του Παραρτήματος 

Γ. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται και 

δεν καλύπτουν την παραπάνω απαίτηση. 

 

1.4. Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού-

Δημοσιότητα  

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΔΙΚ 

(http://www.aedik.gr) και Περίληψη της στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

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

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στα γραφεία της ΑΕΔΙΚ και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος 

στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις Προσφορές τους, το αργότερο 

μέχρι την 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα κεντρικά γραφεία στον 3ο 

όροφο της οδού Ιπποκράτους, στον Αρ. 88, ΤΚ 11472, Αθήνα. 

 

Η υποβολή της Προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντας 

την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην 

περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) 

ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων Προσφοράς που θα 

αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

2. Έγγραφα της Σύμβασης 

Η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

http://www.aedik.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της ΑΕΔΙΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες και από την ιστοσελίδα της ΑΕΔΙΚ: www.aedik.gr  

 

Επιβάλλονται στους Οικονομικούς Φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της Σύμβασης: 

 

Ο Οικονομικός Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και 

Διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΕΔΙΚ, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι Οικονομικοί Φορείς διασφαλίζουν 

την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και 

κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της Σύμβασης. 

Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της Σύμβασης υποβάλλει Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

 

2.2. Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται γραπτά προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα από την ΑΕΔΙΚ συγκεντρωτικά κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

Η ΑΕΔΙΚ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των Προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των Προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

Οικονομικό Φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των Προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 

παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

http://www.aedik.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων Προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.3. Γλώσσα 

Οι Προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, 

που αναφέρονται στην Προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2.4. Εγγυήσεις 

Η Εγγυητική Επιστολή του Παραρτήματος Ε’ εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

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

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. Η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των Οικονομικών 

Φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 72 

Ν.4412/2016 και συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’. 

 

2.5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα Μέλη αυτών, 

που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

Προσφοράς. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής Προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα Μέλη της 

ευθύνονται έναντι της ΑΕΔΙΚ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.6. Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης δεν απαιτείται 

η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

 

2.7. Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (Διαγωνισμό) 

προσφέρων Οικονομικός Φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα Μέλη του (εάν πρόκειται για 

Ένωση Οικονομικών Φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Α) Υπάρχει σε βάρος του Οικονομικού Φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 

αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες). Ο Οικονομικός Φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις των Κοι.Σ.Π.Ε., η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, άρθρο 12 παρ 9 και 10 Ν.2716/1999. 

Οικονομικός Φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 

περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

Οικονομικούς Φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) Έχει αθετήσει ο Οικονομικός Φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 

ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). Δεν αποκλείεται ο Προσφέρων 



 

11 

Οικονομικός Φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται ο Προσφέρων, όταν ο 

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 

όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο Οικονομικός Φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του Άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν 

από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. 

Γ) Ο Οικονομικός Φορέας τελεί υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η ΑΕΔΙΚ μπορεί να μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω Φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

Δ) Έχει αθετήσει Ο Οικονομικός Φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

παρ. 2 και 5 του Άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στην παρ. 4 περ. α του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Ε) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του Άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο 

Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η ΑΕΔΙΚ αποκλείει έναν Οικονομικό 

Φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, 

Γ, Δ & Ε.  

 

2.8. Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 
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Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής των 

υπηρεσιών, ήτοι κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες. 

 

Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό 

ή/και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.9. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Όσον αφορά την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν Μέσο Ετήσιο Κύκλο 

Εργασιών για τα έτη 2017, 2018 και 2019 Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00). 

 

2.10. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται: 

 

Α) κατά τη διάρκεια των ετών 2017, 2018, 2019 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον πέντε 

(5) συμβάσεις συντήρησης ανάλογου τύπου, ύψους κατ’ ελάχιστον ίσου με την εκτιμώμενη 

αξία (προ ΦΠΑ) των προς παροχή δυνάμει της παρούσης υπηρεσιών (περιλαμβανομένης 

της προαιρέσεως). 

Β) να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001. 

 

2.11. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (της παραγράφου 2.9) και τα σχετικά με την Τεχνική και 

Επαγγελματική Ικανότητα (της παραγράφου 2.10), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

Φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όταν οι Οικονομικοί Φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων Φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική Επάρκεια, οι εν λόγω Οικονομικοί Φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην Ένωση ή άλλων Φορέων. 

 

3. Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής 

3.1. Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.7 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της Προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

Άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

 

3.2. Αποδεικτικά μέσα 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, μονογράφεται σε κάθε φύλλο του από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 

του κάθε Οικονομικού Φορέα και υπογράφεται νομίμως από τον Οικονομικό Φορέα  και 

υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

- Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την ΑΕΔΙΚ και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 

συμπληρώνονται από τον Οικονομικό Φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη 

έχουν επιλεγεί από την ΑΕΔΙΚ, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος 

ΣΤ της παρούσας  

 - Το Μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους Οικονομικούς Φορείς με την επισήμανση 

πως στο ερώτημα σχετικά με την κατ΄ αποκλειστικότητα προμήθεια θα αναφέρουν τα 

στοιχεία τα οποία ζητούνται στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας. 

 - Το Μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από Οικονομικούς Φορείς – ΚΟΙΣΠΕ. 

- Το Μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης  

- Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής, παρά μόνο την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου τιθέμενη κάτωθι της 

σφραγίδας του Οικονομικού Φορέα. Επισημαίνεται ότι: κάθε Οικονομικός Φορέας που 

συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. Όταν 

συμμετέχουν Οικονομικοί Φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 
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αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα και χωριστό 

ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων. 

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου ενός Οικονομικού Φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν 

το ίδιο ΤΕΥΔ. Για τις συμμετέχουσες Κοι.Σ.Π.Ε. το ΤΕΥΔ θα υπογράψουν όλα τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. 

 

Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

 α) Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. 

 β) Όταν συμμετέχουν Ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. 

[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 

ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε Φορέα – 

μέλος της Ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τα μέρη II έως ΙV. 

 γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της ΑΕΔΙΚ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

 δ) Στην παρούσα Σύμβαση, τυχόν Ενώσεις Οικονομικών Φορέων θα είναι αποκλειστικά 

μεταξύ Κοι.Σ.Π.Ε. 

 

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)  

α) Η ΑΕΔΙΚ απαιτεί από τον Προσφέροντα να αναφέρει στην Προσφορά του το τμήμα 

(ποσοστό) της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.  

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο Προσφέρων 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που 

ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ 

για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των Άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν 



 

15 

από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η ΑΕΔΙΚ 

απαιτεί από τον Προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.  

γ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της Σύμβασης που ξεπερνάει το 15% αυτής, τότε ο 

υπεργολάβος πρέπει να είναι και αυτός Κοι.Σ.Π.Ε. 

 

3.3. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά Βάσει Τιμής Μόνο. 

 

4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

4.1. Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών 

Οι Προσφορές πρέπει: 

1.1 Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία 

εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 

Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. 

και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την Αποσφράγιση της 

Προσφοράς. 

1.2 Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους: (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

Τεχνική Προσφορά και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Δικαιολογητικά και (β) έναν 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

Οικονομική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα. Οι επιμέρους υπο-φάκελοι 

περιλαμβάνουν το περιεχόμενο τους σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο 

αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη 

”ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ“ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. 

1.3 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.4 Οι Προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

 

Ο Ενιαίος Φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει το Ονοματεπώνυμο 

Φυσικού Προσώπου ή Επωνυμία Νομικού Προσώπου, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, 

Αριθμό τηλεομοιοτυπίας και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Διαγωνιζόμενου 

και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
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▪ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

▪ Για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ ΑΕ) 

▪ Τμήμα Προμηθειών 

▪ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………….. 

▪ Συνοπτικός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από 

Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών 

Συντήρησης των Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας. 

▪ (Ημερομηνία Διενέργειας …../…../….. ) 

 

• Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ……….. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το 

Πρωτόκολλο. 

 

4.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και Δικαιολογητικά για την συμμετοχή των Προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 

4 του Άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. της παρούσας 

Διακήρυξης. Οι Προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ’). 

 

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 

για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

γ) H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την ΑΕΔΙΚ με το Παράρτημα Δ της Διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

 

Οι Οικονομικοί Φορείς αναφέρουν το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος Σύνταξης και 

Υποβολής Οικονομικών Προσφορών 
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Η Κατακύρωση θα γίνει στην Προσφορά με την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής 

Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β’ της 

Διακήρυξης. 

 

Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της Οικονομικής Προσφοράς δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά την Προϋπολογισθείσα Δαπάνη. 

 

Σημειώνεται ότι : 

▪ Κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν 

αποκλειστικά. 

▪ Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της ΑΕΔΙΚ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η 

ΑΕΔΙΚ, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση 

των Υπηρεσιών ελεύθερα στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 

Διακήρυξη. 

 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το 

οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή ανά είδος 

υπηρεσίας/εργασίας συντήρησης, για να μπορεί να προσδιορίζεται και το ακριβές κόστος, 

σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη κατ’ είδος υπηρεσία, η 

οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 

μηδενική αξία. 

 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση 

λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 

τιμή μονάδας. 

 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. 

 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

Η ΑΕΔΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να τα 

παρέχουν. 

 

4.4. Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για 180 ημέρες από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την ΑΕΔΙΚ πριν 

από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 60 ημερών. 

 

Η ανακοίνωση της Κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται και μετά 

την λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

 

4.5. Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

H ΑΕΔΙΚ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των Προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, Προσφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 Ν 

4412/2016. 

 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αποσφράγιση των Τεχνικών – Οικονομικών Προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού σε ενιαία συνεδρίαση. Η εν λόγω Επιτροπή με έγγραφό της θα 

γνωστοποιήσει στους υποψήφιους Αναδόχους την ημέρα και ώρα ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ. 

 

5.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

Μετά την Αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα 

και πληρότητα των Δικαιολογητικών και αξιολογεί πρώτα τα τεχνικά, και έπειτα τα 
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οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον 

οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Κατά την Αποσφράγιση των Προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα έχουν 

δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των 

Προσφερόντων. 

 

Τυχόν Δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της Προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για 

την κατάταξη των Προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον 

αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα Προκήρυξη. 

 

Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες Προσφορές, ταξινομημένες με σειρά σύμφωνα 

με την χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. 

 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο Προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς 

παροχή Υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της 

Προκήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών των Υπηρεσιών Συντήρησης. 

 

Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό το οποίο παραδίδει στο Αποφαινόμενο 

Όργανο της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου. 

 

Η Κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων Δικαιολογητικών με απόφαση 

του Αποφαινόμενου Οργάνου της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 

5.2. Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, η ΑΕΔΙΚ αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

Προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των Δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.7 της Διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.8 -2.10 αυτής. 

 



 

20 

5.3. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 

Προσωρινός Ανάδοχος στην προθεσμία της παρούσας είναι τα εξής: 

 Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται 

με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν Δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από 

τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας. 

 Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : Ι) για την καταβολή φόρων, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. ΙΙ) για την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά 

περίπτωση, αρχή του Ελληνικού Κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 

του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Τα παρόντα Δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον Οικονομικό Φορέα – Προσωρινό Ανάδοχο 

και στην περίπτωση που είναι Ένωση για κάθε Φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

 Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται 

τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 

ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ. ΙΙ) Για την περίπτωση Δ, ήτοι για τη 

μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 

18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος Οικονομικού Φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο 

μέρος λόγοι αποκλεισμού.  
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Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (κατ’ αποκλειστικότητα προμήθεια), 

υποβάλλεται : 1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 

τηρούμενο καταστατικό στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. 2. Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση 

και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. από Δημόσια Αρχή. 3. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι 

περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 4. Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για 

έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να σχετίζεται με το αντικείμενο της 

παρούσας σύμβασης. Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον Οικονομικό Φορέα 

– Προσωρινό Ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 

Ε) Για την απόδειξη της απαίτησης του Άρθρου 2.8. (Απόδειξη Καταλληλόλητας για την 

Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού ή άλλου Μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή βιοτεχνικού ή 

άλλου μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

Οικονομικός Φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί Φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

οικείο Επιμελητήριο.  

 

ΣΤ) Για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της παραγράφου 

2.9 οι Οικονομικοί Φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή άλλες οικονομικές καταστάσεις 

που δημοσιεύουν ή καταθέτουν σε δημόσια αρχή (φορολογικές δηλώσεις). Εάν ο 

Οικονομικός Φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την Οικονομική και Χρηματοοικονομική του 

Επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Ζ) Για την απόδειξη της Τεχνικής Ικανότητας της παραγράφου 2.10 οι Οικονομικοί Φορείς 

προσκομίζουν: 

α) αντίγραφα συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών με αντίστοιχες Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 

καθώς και 

β) Πιστοποιητικό Διαδικασιών Συγκόλλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.10 ανωτέρω. 
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Η) Για την απόδειξη της Νόμιμης Σύστασης και Εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

Οικονομικός Φορέας είναι Νομικό Πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του Διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των Μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Θ) Η ΑΕΔΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλλει 

μαζί με τα υπόλοιπα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια 

πιστοποιητικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή/και ζητούνται κατά τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 

5.4. Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 

Η Ανακοίνωση της Κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από το Αποφαινόμενο 

Όργανο της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου. 

Η ΑΕΔΙΚ κοινοποιεί την Απόφαση Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν 

έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον Προσωρινό Ανάδοχο. 

Η Απόφαση Κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΑΕΔΙΚ δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους Προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 

έννομα αποτελέσματα της Απόφασης Κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 

372 του Ν.4412/2016, 

και  

β) κοινοποιηθεί η Απόφαση Κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, Υπεύθυνη 

Δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 και της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της Απόφασης Κατακύρωσης. Η 

Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 

πρακτικό που συνοδεύει τη Σύμβαση. 

Η ΑΕΔΙΚ προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του Συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις Είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το Συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά.  

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης, καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. 

Η ανωτέρω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον 

Προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής 

προστίμου. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών 

ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και 

τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι 

και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Η διάρκεια της σχετικής Σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους από την υπογραφή της. 

 

5.5. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής Προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της ΑΕΔΙΚ. H ΑΕΔΙΚ αποφασίζει αιτιολογημένα, 

κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 

ΑΕΔΙΚ, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Οι Οικονομικοί Φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω 

έγγραφης σχετικής γνωστοποίησης της ΑΕΔΙΚ. 

 

5.6. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η ΑΕΔΙΚ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Βασίλειος Ανδρικόπουλος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

▪ Γραφ. Διευθύνοντος Συμβούλου 

▪ Τμήμα Προμηθειών  

▪ Λογιστήριο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Α. ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Η πληρωμή θα γίνει με την Οριστική Παραλαβή Των Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής 

απόφασης του αρμοδίου Αποφαινόμενου Οργάνου της ΑΕΔΙΚ και με την έκδοση τιμολογίου 

και όπως ειδικότερα προβλέπεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο. 

 

2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στις Συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, Άρθρο 4, παρ.3 

και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

 

3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των Συμβάσεων που 

υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι 

οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου 

εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με από πρόταση των Υπουργών 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης. Επίσης η παρούσα Σύμβαση βαρύνεται με κάθε 

κράτηση και τέλος υπέρ του Δημοσίου, όπως προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

 

4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στον Ν.4412/2016. 

 

5. Ο Ανάδοχος, οφείλει να καταθέσει παραστατικά τιμολόγησης στα γραφεία της Ανωνύμου 

Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου εντός 5 ημερών από την ημερομηνία που του γνωστοποιηθεί 

εγγράφως. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραστατικών τιμολόγησης εντός του 

προαναφερθέντος διαστήματος των 5 ημερών τα παραστατικά θα επιστρέφονται προς 

ακύρωση και επανέκδοσή τους με νέα ημερομηνία. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής 

και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρούσα και τον Ν.4412/16. 

6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 30 ημερών από την έγκριση του 

Αποφαινόμενου Οργάνου της ΑΕΔΙΚ επί της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
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των Υπηρεσιών Συντήρησης. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€) με την 

προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ και των 

λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε 

νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, 

η οποία κατά Νόμο τον βαρύνει. 

 

7. Η ΑΕΔΙΚ, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις 

περάσει η προβλεπόμενη από τον Ν.4412/16 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό 

οριζόμενα. 

 

8. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η ΑΕΔΙΚ 

υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο 

αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. 

Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωμών»). 

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Οι Υπηρεσίες Συντήρησης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

Παραρτημάτων της παρούσης και σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που συμφωνείται με τον 

Ανάδοχο και αποτελεί μέρος του σχετικού Συμφωνητικού που υπογράφεται και σε κάθε 

περίπτωση εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες θα έχουν ολοκληρωθεί προσηκόντων 

εντός 30 ημερών από την σύναψη του Συμφωνητικού, οι δε Υπηρεσίες Συντήρησης θα 

λάβουν χώρα είτε στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή/και στις εγκαταστάσεις της ΑΕΔΙΚ 

σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

2. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρέχονται με καθυστέρηση, για λόγους που δεν 

συνιστούν ανωτέρα βία ή σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ΑΕΔΙΚ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος για μέρος ή το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών πλέον των λοιπών 

δικαιωμάτων και κυρώσεων της ΑΕΔΙΚ σύμφωνα με το Συμφωνητικό. Η ΑΕΔΙΚ, 

επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική 

ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η ΑΕΔΙΚ δικαιούται μονομερώς να παρατείνει το 

ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο 

εγγράφως τον Ανάδοχο. 
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3. Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται, ότι διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς 

και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 

των Εργασιών, καθώς και για την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών 

τους, σύμφωνα με το περιεχόμενο των οικείων Παραρτημάτων της παρούσας. 

 

4. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι κατήρτισε την Τεχνική και Οικονομική του Προσφορά αφού 

έχει επισκεφθεί και έχει επιθεωρήσει την εγκατάσταση της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας, 

τυχόν δε μεταφορά της οποίας αποτελεί μέρος των προς παροχή υπηρεσιών και ότι έχει 

λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις προς παροχή 

υπηρεσίες, το χρόνο εκτέλεσης τους, το κόστος τους, το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό, 

τα υλικά και τον εξοπλισμό, που απαιτούνται για την ορθή και πλήρη εκτέλεση των 

υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων της παρούσης. 

 

5. Ο Ανάδοχος είναι απολύτως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση οποιασδήποτε 

διοικητικής άδειας από κάθε αρμόδια αρχή που τυχόν απαιτείται για την παροχή των 

υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός, αναλώσιμα, υλικά και τα μέσα που θα απαιτηθούν για την 

παροχή των υπηρεσιών βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, οι δε υπηρεσίες 

αποκατάστασης και επιδιόρθωσης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης δύνανται να 

εκτελούνται σε τόπο που επιλέγει ο Ανάδοχος, αναδεχόμενος κάθε νομικό ή πραγματικό 

κίνδυνο, κόστος ή δαπάνη. Σε περίπτωση δε τυχόν μεταφοράς στοιχείων της Γέφυρας 

οφείλει να εξασφαλίσει την κάλυψη κάθε κινδύνου από τη μεταφορά. Με ασφαλιστική 

κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων για ποσό Ενός Εκατομμυρίου Ευρώ (€ 

1.000.000,00). 

 

6. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η τροποποίηση των προδιαγραφών των 

υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στην ΑΕΔΙΚ, άμεσα και χωρίς καμία 

καθυστέρηση, όλες τις τεχνικές πληροφορίες, τις προτάσεις του και το κόστος σχετικά με 

τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις. Η έγκριση ή μη των κατά τα ανωτέρω 

προτεινόμενων τροποποιήσεων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΙΚ 

και θα λαμβάνει χώρα εντός χρονικού διαστήματος Δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 

παραλαβή της σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης του Αναδόχου. 

 

Γ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Η Προσωρινή και Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνει από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση της ΑΕΔΙΚ και κατόπιν 

προηγούμενης πιστοποίησης των Υπηρεσιών Συντήρησης από τον Νηογνώμονα και όπως 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό. 
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2. Πλέον όσων προβλέπονται κατωτέρω και στο συμφωνητικό, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η ΑΕΔΙΚ κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης 

τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η ΑΕΔΙΚ, 

επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική 

ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

 

3. Η ΑΕΔΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει, στους χώρους εκτέλεσης των υπηρεσιών 

και σε χρονικά σημεία εξαρτώμενα από την ανέλεγκτη κρίση της, εκπρόσωπο της προς 

ενημέρωση για την πορεία των σχετικών εργασιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται, 

ότι η παρουσία του εν λόγω εκπροσώπου της ΑΕΔΙΚ στους χώρους παροχής των υπηρεσιών 

επιφέρει άρση ή μείωση της ευθύνης του Ανάδοχου για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσης και την εν γένει προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

της σύμφωνα με την παρούσα. 

 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο Εργασιών για την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου συντήρησης-αποκατάστασης και των 

επιμέρους τμημάτων του και να παραδίδει στην ΑΕΔΙΚ, όταν ζητείται, περιοδικές εκθέσεις 

προόδου σε σχέση με την πορεία του, οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία σχετικά με 

την από κάθε άποψη πρόοδο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, τη σύγκριση της πραγματικής 

προόδου αυτών σε σχέση με την πρόοδο βάσει του χρονοδιαγράμματος εκτελέσεως, το 

λόγο τυχόν απόκλισης μεταξύ τους με έκθεση του τρόπου συγκλίσεως και κάθε στοιχείο εν 

γένει που άπτεται της εκτέλεσης των Υπηρεσιών. 

 

5. Το Ημερολόγιο Εργασιών και η έκθεση προόδου θα λογίζονται, εφόσον 

προσυπογράφονται και από τον Αρμόδιο Υπάλληλο Ενημέρωσης της ΑΕΔΙΚ, ότι 

καταγράφουν τα αληθή γεγονότα σχετικά με κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτά. 

Για αυτό το λόγο θα θεωρούνται έγκυρα από την ΑΕΔΙΚ για τους ελέγχους και τη σύνταξη 

των σχετικών Πρωτοκόλλων που ορίζονται στην παρούσα, τα οποία δεν πρέπει να έρχονται 

σε αντίθεση με τις έγκυρες αντίστοιχες καταχωρήσεις στο Ημερολόγιο Εργασιών. 

 

6. Η επίβλεψη των παρεχόμενων Υπηρεσιών διενεργείται και από εξουσιοδοτημένους 

επιθεωρητές του Νηογνώμονα/άλλου αρμοδίου οργάνου από κοινού ή μη με την ΑΕΔΙΚ, οι 

δε τυχόν παρατηρήσεις των Επιθεωρητών συνιστούν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, είτε 

απορρέουν ρητώς είτε όχι από τα οικεία Παραρτήματα της παρούσης και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, άνευ άλλης δαπάνης ή κόστους, να αποκαταστήσει τις Υπηρεσίες σύμφωνα 

με τις εν λόγω παρατηρήσεις.  
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Δ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσλαμβάνει και να απασχολεί με δική της μέριμνα και 

δαπάνες το προσωπικά που απαιτείται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει 

να συγκροτείται από μηχανικούς, τεχνίτες και εργάτες κατάλληλους, ικανούς και έμπειρους 

για το καθήκον και το σκοπό που χρησιμοποιούνται. Ο αριθμός του απασχολούμενου στη 

συντήρηση προσωπικού του Ανάδοχου θα πρέπει να είναι επαρκής για την άρτια και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού. Η ΑΕΔΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την απόλυτη 

αυτής κρίση την από πάσης απόψεως ενίσχυση του προσωπικού του Ανάδοχου σε 

περίπτωση ανεπάρκειας αυτού. 

Ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και 

ισχύουν όσα προβλέπονται στο Συμφωνητικό που θα υπογραφεί. 

 

ΣΤ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Ο Προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της 

παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την Καλή Εκτέλεση της 

Σύμβασης, με διάρκεια 2 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των Υπηρεσιών 

Συντήρησης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει: 

1.1 Την ημερομηνία έκδοσης. 

1.2. Τον εκδότη. 

1.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

1.4. Τον αριθμό της εγγύησης. 

1.5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

1.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προσωρινού Αναδόχου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

1.7. Την σχετική Σύμβαση και τις Υπηρεσίες που αφορά. 

1.8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

και τους όρους ότι: 
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1.9. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

1.10. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΑΕΔΙΚ που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

1.11. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

1.12. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. 

1.13. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ΑΕΔΙΚ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης. 

 

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε 

να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΑΕΔΙΚ, η οποία 

δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 

ΑΕΔΙΚ τα σχετικά Συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η ΑΕΔΙΚ συνδέεται 

συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν 

μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει 

υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η ΑΕΔΙΚ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της 

εκδοχέως Τράπεζας. 

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την ΑΕΔΙΚ, για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας 

και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των μέσων και υλικών που 

θα χρησιμοποιήσει για την παροχή των Υπηρεσιών. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΑΕΔΙΚ για 
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την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι 

της ΑΕΔΙΚ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 

της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

6.  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των Μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναν τα Μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. 

Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της ΑΕΔΙΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΕΔΙΚ 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΙΚ, η οποία 

εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με όριο 

κάλυψης εκ ποσού Εκατό Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000,00) που να καλύπτει 

κινδύνους από την πλημμελή εκτέλεση των Υπηρεσιών, ήτοι ζημίες τρίτων και ΑΕΔΙΚ, σε 

πρόσωπα και περιουσία. Η προσκόμιση σχετικού εν ισχύ ασφαλιστηρίου που να τυγχάνει 

της αποδοχής της ΑΕΔΙΚ αποτελεί προϋπόθεση υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού. 

 

Η. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και η ΑΕΔΙΚ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος του Συμφωνητικού που θα 

υπογραφεί. 

 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

Δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ 

σε ΕΥΡΩ 

1. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ 

ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΔΟΚΩΝ 

ΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ 

50530000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 30.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

Περιγραφή των εργασιών συντήρησης 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ 

Η επισκευή των δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας αφορά στην 

αντικατάσταση των στρεβλωμένων μεταλλικών στοιχείων, με σκοπό την επανατοποθέτηση 

των Δοκών σε λειτουργία σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. 

Η ανωτέρω επισκευή θα γίνει, με τις οδηγίες και επιθεωρήσεις του Νηογνώμονα/άλλου 

αρμοδίου οργάνου, με ρήτρα ποιότητας της εργασίας την έκπτωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1ος ΦΟΡΕΑΣ 

• Αντικατάσταση κουπαστής L 12000 X350X25 (mm) από το τρέχον μέτρο 

12850mm έως το24900mm. 

• Αντικατάσταση οριζόντιας λάμας 160Χ12Χ12000(mm) 

• Αντικατάσταση Π  120(mm) μήκους 12000 mm. 

• Αντικατάσταση της λαμαρίνας 1600X3000X12(mm). 

 

2ος ΦΟΡΕΑΣ 

• Αντικατάσταση κουπαστής L3200X350X30(mm) από το τρέχον μέτρο 11200mm 

έως το 14400mm.(Με προσθήκη λάμας L 3200X300X12(mm) επί της λάμας των 

30 mm, σύμφωνα με το σχέδιο.) 

• Αντικατάσταση της λαμαρίνας 1600Χ3000Χ12(mm). 

 

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. υποχρεούται να παρέχει τριφασικό ρεύμα για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

• Τα μηχανήματα κοπής και συγκόλλησης θα είναι του Αναδόχου. 

• Τα υλικά και ο χρωματισμός των θα είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

• Χρόνος παράδοσης: 1 μήνας. 

• Πιστοποιητικά μη καταστροφικού ελέγχου συγκολλήσεων. 

• Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

• Η παράδοση των Δοκών θα γίνει στην Βυθιζόμενη Γέφυρα Ισθμίας. Θα είναι 

τοποθετημένοι και κοχλιωμένοι επί των εγκαρσίων δοκών που υπάρχουν 

στην Γέφυρα, σύμφωνα με το σχέδιο, σε συνεργασία με την ΑΕΔΙΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Σύμφωνα με το Κατασκευαστικό Σχέδιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

[Ονομασία Τράπεζας] 

[Κατάστημα] 

[Δ/νση οδός -αριθμός TK τηλ fax] 

[Ημερομηνία έκδοσης]  

ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό] 

 

Προς ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΕΔΙΚ Α.Ε.)  

Διεύθυνση Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ. 11472 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………………………….(…………………….)Ευρώ. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] 

ΕΥΡΩ [ποσό]. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας Εγγυητικής 

Επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται 

η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/νση [διεύθυνση της έδρας 

της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με [ Σύμβασης ] σύμβασης, 

που υπέγραψε μαζί σας για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 

………………………………………………(Αρ. Διακ/ξης[Αριθμός Διακήρυξης]) προς κάλυψη αναγκών 

των ………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% του τιμήματος για το οποίο 

κατακυρώθηκε ως Ανάδοχος χωρίς Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον Ν.4412/2016, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αξίας [αριθμητικά η αξία της 

Διακήρυξης] ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 

ισχύ. 

 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και Δύο (2) μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης 

των Υπηρεσιών Συντήρησης. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί 
προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται 
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: 
αριθμός [], ημερομηνία 
[], σελίδα [] Αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: 

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

 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση 
δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει 
να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε 
εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ 
Προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ]) 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να 
παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   1 
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Ταυτότητα του αγοραστή 

 
Επίσημη ονομασία: 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε.) 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:  094091439 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): www.aedik.gr 

Πόλη:    Αθήνα 

Οδός και αριθμός:    Ιπποκράτους 88 

Ταχ. κωδ.:    11472 

Αρμόδιος επικοινωνίας:    Ελισσάβετ Πεπονάρα 

Τηλέφωνο:    2103632185-6 

φαξ:    2103609082 

Ηλ. ταχ/μείο:    info@aedik.gr 

Χώρα:    GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΥΟ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Σύντομη περιγραφή: 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης 
την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής 
μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των Δυο Διαμήκων Δοκών της 
Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   2 
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας 
είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την 
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις 
οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή 
μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   3 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση 
(συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   4 
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Απάντηση: 

- 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   5 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών 
διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 
παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   6 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   7 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   8 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   9 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-
α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   10 
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Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και 
στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; 
Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; 
Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   12 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν - 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης   17 



 

53 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 
να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων 
παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής 

δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν 

σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει 

επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη   διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 
όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί 
φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 
όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής 
προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Ποσό 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 
όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
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Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει 
προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να 
επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή 
ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να 
αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 
εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για 
τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 
όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Λήξη
  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά 
και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, 
κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 
λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό 
την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει] ή 

 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του  άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):  

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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