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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ  

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

για ηο ημήμα 1 Ππομήθεια οσήμαηορ 

με ηίηλο: 

«Ππομήθεια οσήμαηορ και επγαζηηπιακοω εξοπλιζμοω» 

 

ζηο πλαίζιο ηος έπγος: 

« Cross border Research  Center Environment and Health 

(RCEH)»  

ηος Δςπυπαφκοω Γιαζςνοπιακοω Ππογπάμμαηορ- European 

Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 - 

2013 - Ππψγπαμμα Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδαρ -

Βοςλγαπίαρ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ 
ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

 

Μαποωζι, 24/07/2012    

Απ. Ππυη. : 3768     

  

Ραρ. Γ/λζε  Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο : 15123 

Ξιεξνθνξίεο : Θπξηάθε Δηξήλε 

Ρειέθσλν : 210-5212890 

FAX              : 210-5212831 

Ηζηνζειίδα    : www.keelpno.gr 

 

  

 

ΘΔΜΑ: Ανοικηψρ Γιαγυνιζμψρ για ηο ημήμα 1 Ππομήθεια οσήμαηορ με 
ηίηλο «Ππομήθεια οσήμαηορ και επγαζηηπιακοω εξοπλιζμοω» ζηο 
πλαίζιο ηος έπγος με ηίηλο «Cross border Research Center 
Environment and Health (RCEH)» ηος Δςπυπαφκοω Γιαζςνοπιακοω 
Ππογπάμμαηορ- European Territorial Cooperation Program Greece-
Bulgaria 2007 - 2013 - Ππψγπαμμα Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδαρ- 
Βοςλγαπίαρ»  

  
Θξηηήξην  

θαηαθχξσζεο 
Ζκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ζηνλ 
Ζκεξήζην ηχπν 

Ζκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ζην 

ΦΔΘ 
Πλέον ζςμθέποςζα 
απψ οικονομική 
άποτη πποζθοπά 

25/07/2012 27/07/2012 

 

Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ: 40.000 Δςπϊ,  

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. (Ξξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ 32.520,32 Δπξψ). 

 

Έσονηαρ ςπψτη:  
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1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 
Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 
Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 
Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 
ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. 
ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρσλ Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.), 
Γ1δ/νηθ.67510/16.6.2011, Γ1δ/Γ.Ξ.νηθ. 5071/16.1.2012, γηα ηνλ δηνξηζκφ 
Γ.Π. ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

1.9 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 
ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.10 Ρνπ Λ.2198/94   (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 
24 φπσο ηζρχεη 

1.11 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο 

1.12 Ρνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ „πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ‟, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 
2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Λνεκβξίνπ 2005» 

1.13 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 
παξνχζα 

1.14 Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/2010), «Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 
89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007»  

1.15 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 
267/Α/3.12.2007 

1.16 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 
θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 
πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 
δεκνζίσλ έξγσλ 
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1.17 Ρνπ Ξ.Γ.166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/5-6-2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

1.18 Ρνπ θαλνληζκoχ (ΔΘ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Λνεκβξίνπ 2007 
γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1  Ρελ ππ‟ άξηζκ.: 21/21-8-08 Α.Γ.Π. ηνπ ΘΔ.Δ.Ι.Ξ.ΛΝ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε «ν 

Θαλνληζκφο  Πχλαςεο  Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ & Κειεηψλ (κε 
Ρερληθψλ) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 

3. Ρελ κε αξηζκ. Ξξση. 30051/ΚΑ/11-01-2011 έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν  
«Cross-border Research Centre "Environment and Health" ηνπ Δπξσπατθνχ 
Γηαζπλνξηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο- European Territorial Cooperation Program Greece-
Bulgaria 2007 2013 - Ξξφγξακκα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο». 

4. Ρελ 4ε/11-04-2012 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ» 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross border Research Center Environment and Health 
(RCEH)» ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαζπλνξηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο – European Territorial 
Cooperation Program Greece – Bulgaria 2007 – 2013 – Ξξφγξακκα Δδαθηθήο 
Ππλεξγαζίαο Διιάδαο – Βνπιγαξίαο. 

5. Ρν γεγνλφο φηη νη δαπάλεο ηνπ ζπλνιηθνχ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ  αλέξρνληαη ζην 
πνζφ ησλ 90.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% θαη ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ην European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 2013 - 
Ξξφγξακκα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο. 

6. Ρελ απφθαζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπ ηκήκαηνο 1 Ξξνκήζεηα νρήκαηνο ηνπ 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ 
εμνπιηζκνχ» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross border Research Center Environment 
and Health (RCEH)» ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαζπλνξηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο – European 
Territorial Cooperation Program Greece – Bulgaria 2007 – 2013 – Ξξφγξακκα 
Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο – Βνπιγαξίαο θαηά ηελ 7ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. 
ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2012. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

1. Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο 
1 Ξξνκήζεηα νρήκαηνο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross border Research  Center Environment and Health 
(RCEH)», φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο 
παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ  αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
  
2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 
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3. ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

           ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΑ     ΥΟΑ 

Ζ έδξα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, Αγξάθσλ 
3-5 – Ρ.Θ. 15123- Καξνχζη 

4/09/2012 Ρξίηε 12:00 

 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 
ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

5. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

ΚΔΟΝΠ Α‟ : «ΓΔΛΗΘΝΗ –ΔΗΓΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ»  

ΚΔΟΝΠ Β‟ : «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ»   

ΚΔΟΝΠ Γ‟ : «ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ»   

«ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ»  

 

6. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

 

             Θαζεγήηξηα Ρ. Θξεκαζηηλνχ  
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 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ  Ρκήκα 1 Ξξνκήζεηα νρήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«Cross border Research  Center Environment and 

Health (RCEH)»  

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Πχκβαζε πξνκεζεηψλ  

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ 
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ- 

ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΞΔΓ Αλ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ Αλνηθηφο δηαγσληζκφο ζε Δπξψ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηκήκαηνο 1 είλαη 40.000 Δπξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 23%. Ξξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΞΑ: 32.520,32 Δπξψ. 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην European Territorial 

Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 2013 - 

Ξξφγξακκα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο 
ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

γηα θάζε δεηνχκελν είδνο 
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ 
ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

28/08/2012 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 4/09/2012 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Αγξάθσλ 3-5, 151 23 

Καξνχζη 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ 
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
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1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ ζην εμήο ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ζαπάνηα σιλιάδυν 

εςπϊ (40.000€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 23%, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ηκήκαηνο 1 

Ξξνκήζεηα νρήκαηνο κε ηίηιν « Ππομήθεια οσήμαηορ και επγαζηηπιακοω 

εξοπλιζμοω» ζηο πλαίζιο ηος έπγος «Cross border Research  Center 

Environment and Health (RCEH)»,  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κέξνο Γ «Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ» ηεο παξνχζεο. 

Ρν έξγν εληάζζεηαη ζην «European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 

2007 - 2013 - Ξξφγξακκα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο» θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 

2007 2013 - Ξξφγξακκα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο.  

 Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 
γηα κέξνο ηνπ ηκήκαηνο 1.  

Αναλςηικά, ηο ανηικείμενο ηος έπγος και ζςνολικά οι ςποσπεϊζειρ ηος 
αναδψσος πεπιγπάθονηαι ζηο Μέπορ Β «ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΓΟΤ» ηηρ παποωζηρ.  

 

1.2 ΟΡΙΜΟΙ 

Αναθέηοςζα απσή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Αγξάθσλ 3-5– 

Ρ.Θ. 15123 ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ 

απηφ.  

Τπηπεζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμοω  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, σο αλσηέξσ. 

Απμψδιορ ςπηπεζίαρ διενέπγειαρ 

Ζ θα Θπξηάθε Δηξήλε  πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 210-5212890 Fax: 210-5212831 , φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00-12:00. 

Γιακήπςξη 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη, ην 

Κέξνο Β: Αληηθείκελν - Ξεξηγξαθή έξγνπ, ην Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη ηα 

παξαξηήκαηα Η: Ξίλαθεο ζπκκφξθσζεο, ΗΗ: πνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ΗΗΗ: 

πφδεηγκα βηνγξαθηθνχ. 

Έπγο  

Ζ πξνκήζεηα νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη 

ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζεο. 

Σμήμα ηος έπγος  
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Ρν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Δπιηποπή Αξιολψγηζηρ ηυν Αποηελεζμάηυν ηος Γιαγυνιζμοω  

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πποζθέπυν 

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δκππψζυπορ 

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν  εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο.  

Ανηίκληηορ 

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 

Ανάδοσορ 

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνχζα. 

Καηακωπυζη 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ωμβαζη 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 

Πποχπολογιζμψρ 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ έξγνπ.  

ςμβαηικψ Σίμημα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην ηκήκα ηνπ έξγνπ.  

Δπιηποπή παπακολοωθηζηρ και παπαλαβήρ 

Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη 

ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ  έξγνπ. 
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1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

1.3.1. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  

Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. 

1.3.2. ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07), σο θαη ηνπ Λ. 

3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/30-9-2010) αληίζηνηρα. 

1.4 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΑΡΟΥΗ 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο απφ ηα 

γξαθεία ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, Αγξάθσλ 3-5 – Ρ.Θ. 15123  

Καξνχζη, θαζεκεξηλά, 12:00-14:00.  

Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ 

αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ 

ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο, λέν πιήξεο 

αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε 

πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεηαη 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο 

Λνζεκάησλ (www.keelpno.gr).  

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο, απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο, 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 28/08/2012. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα δψζεη έγθαηξα, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δηεπθξηλίζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ εγγξάθσο εληφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε  φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΞΓ 

118, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο 

άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

http://www.keelpno.gr/
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1.5 ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 4/09/2012 θαη ψξα 12:00 

ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη Αηηηθήο. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ 

πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ήηνη ηελ 4/09/2012  θαη ψξα 12:00. 
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2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο 1, (πξνκήζεηα 

νρήκαηνο) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.  

 

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεξπζζφκελν κε 

ηελ παξνχζα Ρκήκα ηνπ Έξγνπ θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε 

έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

2.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

2.2.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ 

ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Νη πξνζθέξνληεο, νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

I. Δγγωηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 6.2.1 ηεο παξνχζαο  

II. Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία:  

1.  Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
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β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ  Ππκβνπιίνπ (EE 

L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  

27.11.1995, ζει. 48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  Ππκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   

ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   

28.6.1991,  ζει. 77   Νδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Νδεγία   

2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξεσθνπίαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη  λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ελ ιφγσ ππεχζπλε 

δήισζε ππνβάιινπλ : 

 νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ. 

 ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ  Πχκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη Α.Δ.  

 Ν Ξξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο.  

 ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ  νη λφκηκνη  εθπξφζσπνη  ηνπ. 

 

IΙI. Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία:  

1.  Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο : 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. (Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε ή  ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία) 

- δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. (Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία) 

- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.  
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- είλαη ελήκεξνη  σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο.(Γηεπθξίληζε: Πηελ ππεχζπλε δήισζε λα αλαθέξεηαη ην νηθείν 

επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο). (Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ ή  ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο). 

- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, 

φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ  ηεινχλ ζε 

απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Αλάπηπμεο. 

- Ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (κφλν γηα ζπλεηαηξηζκνχο). 

 

3. Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε, 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1  ηεο 

παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3. 

 

IV. Σα παπαζηαηικά εκπποζϊπηζηρ,  

Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί 

κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

V. Σα  νομιμοποιηηικά  έγγπαθα   κάθε   ζςμμεηέσονηορ,  φπσο ην Φ.Δ.Θ. 

ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. θαη  Δ.Ξ.Δ.),  

επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή  απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  θαη  

ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  (γηα Ν.Δ θαη  Δ.Δ.)  Πηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  

ηα  νπνία  πξέπεη  λα  πξνθχπηνπλ  ν  Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ, ηα  

ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ  απηφ  δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ  ην θαηαζηαηηθφ  αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε/ θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ II έσο θαη V γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
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Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε/θνηλνπξαμία, απαηηείηαη λα 

θαηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά  καδί κε ηελ πξνζθνξά: 

Α.  Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα ζπζηήλεηαη ε έλσζε/ θνηλνπξαμία  

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο,  

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο (leader) 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Β. Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε/ θνηλνπξαμία θαη 

ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ζεκείνπ III, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

Τποσπεϊζειρ / διεςκπινήζειρ ζσεηικά με Ένυζη/ Κοινοππαξία 

1. Ζ έλσζε/ θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά.  

2. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ ζηελ έλσζε/ 

θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο έλσζεο/ 

θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο 

Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε εάλ νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο/ 

θνηλνπξαμίαο, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΡΖ κε πξνζφληα 

αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΡΖΠ σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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2.2.2 ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ 

ΔΛΑΥΙΣΧΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ 

ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παπακάηυ ελάσιζηερ πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζην 

δηαγσληζκφ, (θξηηήξηα ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο): 

1. Λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο γηα 

ην νπνίν ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

2. Λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπο.  

3. Λα έρνπλ εθηειέζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ αλάινγα έξγα θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

(2009-2011) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ, αζξνηζηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ 

αλάζεζε ηκήκαηνο. 

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ηνπ ηκήκαηνο 1 ηνπ έξγνπ νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη 

πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, (εληφο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ), ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ηαμηλνκεκέλα ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Α) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο 

Β) Πηνηρεία ελαζρφιεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε ζπλαθή κε ην έξγν αληηθείκελα 

Γ) Πηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο πξνζθέξνληνο 

Δηδηθφηεξα: 

Α) Γενικά σαπακηηπιζηικά ηος πποζθέπονηορ 

Ζ ελφηεηα «Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξνληνο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Πηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά). 

 Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ πξνζθέξνληνο (λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, νξγάλσζε, εχξνο 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεξγαζίεο, θιπ.) 

 Ξεξηγξαθή ηεο ππνδνκήο ηνπ πξνζθέξνληνο (θεληξηθά γξαθεία, 

ππνθαηαζηήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο,  κεραλνγξαθηθή ππνδνκή)  

 Ξξφζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα 

 Γήισζε φηη δηαζέηνπλ ζηελ Διιάδα ή ζα εγθαηαζηήζνπλ ζε πεξίπησζε 

αλάδεημήο ηνπο σο αλαδφρσλ, άξηην γξαθείν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πινπνίεζεο ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 
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 Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  
 

Β) ηοισεία εναζσψληζηρ ηος πποζθέπονηορ ζε ζςναθή ανηικείμενα με ηο  

πποκηπςζζψμενο  έπγο 

Ζ ελφηεηα «Πηνηρεία ελαζρφιεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε ζπλαθή κε ην έξγν 

αληηθείκελα» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Θαηάινγν κε ζπλνπηηθή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ ζπλαθψλ έξγσλ, πνπ 

αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ν πξνζθέξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2009-

2011). Γηα θάζε έλα απφ ηα έξγα, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν πειάηεο θαη ε 

ρξνλνινγία αλάιεςεο ηνπ έξγνπ, ε δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ, ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ξφινο πξνζθέξνληα (θχξηνο ζπκβαιιφκελνο, 

ππεξγνιάβνο, θιπ), άιινη ζπκκεηέρνληεο θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην έξγν. 

Ρα αλσηέξσ έξγα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δάλ ν 

πειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο.  

Δάλ ν πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε είηε 

ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, θαη φρη ε ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ.  

Ν θαηάινγνο έξγσλ  πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

 
Α/Α ΞΔΙΑΡΖΠ ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 
ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΔΟΓΝ 
(απφ - έσο) 

ΞΟΝΫΞΝ-
ΙΝΓΗΠΚΝΠ (€) 

ΞΑΟΝΠΑ 
ΦΑΠΖ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ 
ΠΡΝ ΔΟΓΝ 

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ 

ΔΟΓΝ 
(πξνυπνινγηζκφο) 

ΠΡΝΗΣΔΗΝ 
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 

(ηχπνο & 
εκεξνκελία) 

         

 

Όπνπ:  

- «ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ»: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε εμέιημε 

- «ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ»: πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο, πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο δεκφζηαο αξρήο, δήισζε πειάηε – ηδηψηε, δήισζε ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ. 

 

Όηαλ νη πξνζθέξνληεο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηνπο, (ππεξγνιάβνπο ή/ 

θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,) γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν 

πξνζθέξνπλ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαηάζηαζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα κέξε ηνπ ηκήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ. Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ δειψζεηο ζπλεξγαζίαο, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππεξγνιάβσλ ή/ 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ηηο νπνίεο ζα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
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ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζθέξνληα. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

εμήο κνξθή:  

 
Ξεξηγξαθή κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη 

ζε πεξγνιάβν/ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

Δπσλπκία πεξγνιάβνπ/ 
Δμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε 

Ζκεξνκελία 

Γήισζεο 

Ππλεξγαζίαο 

   

   

 

Γ) ηοισεία σπημαηοοικονομικήρ ικανψηηηαρ 

Ζ ελφηεηα «Πηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

- Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. 

- Γήισζε πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ζρεηηθά κε έξγα, παξφκνηα κε ην 

πξνθεξπζζφκελν, πνπ έρνπλ πινπνηήζεη θαηά ηα πξνεγνχκελα ηξία (3) έηε. 

 

 

 

2.2.3 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ 

ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 

2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα  έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ  παξάγξαθν 2.2.3.1.  

Ν πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο,  παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ν πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβιεζεί ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ θαη κέρξη ηελ ψξα πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, 

είηε 

β. λα απνζηαιεί ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεί 

κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ ππεξεζία 
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δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε  «Λα κελ 

αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 

Πηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

- «ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΝ ΠΡΑΓΗΝ 

ΡΖΠ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ». 

- Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

- Ρν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

- Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 

- Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 

Ζ ππεξεζία δηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ 

άθημε ηνπ θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. 

Ν θάθεινο  πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε 

έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη 

απνζθξαγηζζεί.  

 

2.2.3.1 Γικαιολογηηικά πποζυπικήρ καηάζηαζηρ  

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ  Ππκβνπιίνπ (EE 

L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  

27.11.1995, ζει. 48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  Ππκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   

ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   

28.6.1991,  ζει. 77   Νδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Νδεγία   

2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), 
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ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξενθνπίαο. 

 πφρξενη πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα 

θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ 

εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ν Ξξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

4. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε 

λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν 

ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, 

κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο..   

6. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/20, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 
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ππεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

απφ ην αξκφδην εθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε.  

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. 

θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

7. Νη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε 

8. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη:  

α)  Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, 

β)  Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, 

γ)  Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο,  

δ)  Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, 

ε)  Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/ 

θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

- Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

  Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2.2.3.1  

ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
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3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε 120 

εκεξψλ. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 

Νη πνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή 

κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 

απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

 Θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα. 

 

3.2 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη 

ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη 

φκσο ζαθψο, ηφζν ζηελ Ρερληθή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα 

δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

 

3.3 ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 
γηα κέξνο ηνπ ηκήκαηνο 1.  
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3.4 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε εληαίν 

ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη 

σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 

“ΞΟΥΡΝΡΞΝ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. Ρν πεξηερφκελν ηνπ 

πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε  αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 

2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηo δηαγσληζκφ. 

2.3. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

3. Κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά  

κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ηεο πξνζθνξάο, (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), θαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 

ζηνλ εληαίν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ). 

3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), φπσο 

απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Ρν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα 

ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Κφλε εμαίξεζε 

απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (π.ρ. prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ 

κφλνλ εληχπσο εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

3.3. TA OIKONOMIKA ΠΡΝΗΣΔΗΑ (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), φπσο απηά 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, επί πνηλή απνξξίςεσο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ εληαίν 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Νη πίλαθεο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή 

DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο. 

3.4. Νη θάθεινη ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ. 

3.5. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ εληαίν  θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ εληαίν θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ . 
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3.6. Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 

ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε  «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα». Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα  ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα,  κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε 

ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.  

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε 

ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα 

ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Ξαξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ 

πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

Ξξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη 

αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε 

ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλνλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηφλ ηνπ 

είηε  χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 

πνπ δεηήζεθαλ. 

10. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 27 απφ 59 

3.5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

3.5.1 ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ν Φάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απφξξηςεο, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζεο. 

3.5.2 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν πξνζθέξνληαο ζα πινπνηήζεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, βάζεη ηεο 

αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ Κέξνπο Β‟ «Αληηθείκελν – πεξηγξαθή έξγνπ» ηεο 

δηαθήξπμεο θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο..  

Δηδηθφηεξα ν Φάθεινο "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 

1. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίνακερ ζςμμψπθυζηρ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 

2. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ππφ πξνκήζεηα νρήκαηνο. 

3. Ξεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο. 

4. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ηκήκαηνο συπίρ 

ηιμέρ 

5.  Ρπρφλ ηερληθά θπιιάδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 

εμνπιηζκφ 

6.  Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αξηηφηεξε 

παξνπζίαζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πίνακερ ζςμμψπθυζηρ ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη 

νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ 

απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Αλ ε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή 

κε θάπνηνλ αξηζκφ ή είλαη ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «ΔΞΗΘΚΖΡΝ», ηφηε ε 
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πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε 

απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη.  

4. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή 

φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ 

απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

5. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα ηερληθά θπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ 

ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο 

θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ 

ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

6. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. ηερληθφ θπιιάδην 3, ζει. 4 

παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα 

ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε 

αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. πξνδ. 4.18). 

 

3.5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ν θάθεινο «Νηθνλνκηθή πξνζθνξά», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή απψππιτηρ, 

ζςμπληπυμένοςρ ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

 πελζπκίδεηαη φηη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, συπίρ ηιμέρ, ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, κε ποινή απψππιτηρ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο θαη 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 

3.6 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο 

μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ 

ΦΞΑ.  Ν ΦΞΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  

3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο 

ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο 
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ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα 

θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

4. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 

είδνο εμνπιηζκνχ θαη θάζε ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. πεξεζία ή πξντφλ ην 

νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε 

κεδεληθή αμία. 

5. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα 

είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή 

δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο ή 

ππεξεζίαο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

8. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

9. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα 

εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε 

ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 55 ηεο Νδεγίαο 2004/18. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 

αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

10. Ζ ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ΦΞΑ, ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

11. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

απνξξίπηνληαη.  

12. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην Κέξνο Γ  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

3.7 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, ΡΘ 15123 

Καξνχζη, θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ ψξα δηελέξγεηάο ηνπ, είηε 

β. λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ 
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παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Ξ.Γ. 118/2007). Δθφζνλ ε πξνζθνξά 

απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη 

ηελ έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε 

ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. 

Νη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ 

έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο 

ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

4.1 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία 

ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν, 

(εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη θάθεινη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο 

πξνζθέξνληεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο  θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 
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4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

4.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην 

θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ ππνςεθίσλ, (ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο).  

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ 

ηεο ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζε ηεο. 

 

4.2.2 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ 

ππεξεζία δηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο. 

 

4.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

ζα γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα 

ζηαιεί κε θαμ ή ηειεγξάθεκα ή ηειενκνηνηππία ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 
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πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ζπγθεθξηκέλα 

κηθξφηεξε ηνπ 85% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ζα δεηείηαη 

απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Νδεγίαο 2004/18. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθξηηηθφ πίλαθα, 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Γ. Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηνπο 

ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

4.2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

– ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε  ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 

2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα  έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  2.2.3.1. Ν θάθεινο ππνβάιιεηαη κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή 

φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαηά θχιιν. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.  

Ζ επηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε.  

Ζ επηηξνπή, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία απνθαίλεηαη 

ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζε 

ηεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο  έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν  2.2.3.1, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ 

εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
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Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε 

δήισζε ησλ πεξηπηψζεσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.1 θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  

 

4.3  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ξξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο : 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 ηνπ Κέξνπο Α ηεο 

παξνχζαο. 

2. Κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1.  

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (παξάγξαθνο 2.2.2 ηνπ Κέξνπο Α ηεο 

παξνχζαο). 

4. Ξξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

5. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 

6. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

7. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

8. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

9. Ξξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

10. Αζπλήζηζηα ρακειή νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα κηθξφηεξε ηνπ 

85% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ 

θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο 

αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

11. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

5. ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 5.1 ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε 

ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί ην δε έγγξαθν (ζχκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
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5.1.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, εθ‟ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ, γίλεηαη 

εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε ε νπνία 

ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθχξσζεο.  

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ ζχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο, ν 

αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Πε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ 

ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

ΞΓ 118/2007 παξαζηαηηθά θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 

αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ 

πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 

κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζία 

επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.  
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Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο.  

Δπίζεο επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Ρν 

ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ εγγξάθσλ 

ηνπ αλαδφρνπ, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 

 

6. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

6.1 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ  ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ 

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

νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

 

6.2 ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο - κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

Θαηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Θ.Ξ.Γ.(118/07) 

 

6.2.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΟΥ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
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πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.). Ππγθεθξηκέλα ην χςνο 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο γηα ην ηκήκα 1 είλαη 2.000,00 € 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ 

ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο  ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

6.2.2 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα 

θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο 

ζηελ ηξάπεδα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην ηκήκα ηνπ έξγνπ 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

 

6.2.3 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δσξεάλ 

ζπληήξεζήο ηνπο (πεξίνδνο εγγχεζεο), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ, λα θαηαζέζεη εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα 

αλέξρεηαη ζην 3% ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ αμίαο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη κε ρξφλν ηζρχνο 

κεγαιχηεξν απφ ηε ζπκβαηηθή πεξίνδν εγγχεζεο θαηά ηξεηο (3) κήλεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

εγγχεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν δεηνχκελνο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηκήκαηνο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.  
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6.2.4 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ππνγξάςεη ζπκβφιαην 

ζπληήξεζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπληήξεζεο ην 

χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο 

ζπληήξεζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. ε νπνία ζα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά θαη΄ έηνο θαηά ην πνζφ 

πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ.  

 

6.3 ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

6.3.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα 
θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Αλαιπηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Κέξνο Β. «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ» ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξνρή επηκέξνπο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεηαη 

ρξνληθά, κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

 

6.3.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεη 

εγθαίξσο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο σο πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο 

επζχλεο ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο 

ζπλππνβάιιεη πιήξε  θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ 

θαη ην αίηεκα εμεηάδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη 

εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ αλάδνρν. 

 

6.3.3 ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

1. Ν ηφπνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζηνπο ηφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

(Κέξνο Β΄ ηεο παξνχζαο). Θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ, λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη πιήξσο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη ζπλερψο κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ αιιεινελεκέξσζε θαη ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
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2. Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

(ΔΞΞ) πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο επηκέξνπο πξνβιεπφκελεο παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ.  

3. Ν αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ή 

δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο ΔΞΞ. 

4. Ζ ΔΞΞ κπνξεί λα δηελεξγεί απξνεηδνπνίεηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο επί ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο πνπ εθηειείηαη. 

5. Ζ δηαδηθαζία ησλ παξαιαβψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

(α) Ν αλάδνρνο θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο έγθαηξα ηελ ΔΞΞ γηα θάζε 

παξάδνζή ηνπ. 

(β) Πε πεξίπησζε πνπ ε ΔΞΞ δηαπηζηψζεη αηέιεηεο, ειιείςεηο ή παξεθθιίζεηο απφ 

ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηηο γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ αλάδνρν 

ππνδεηθλχνληαο ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο. Ζ ΔΞΞ, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην 

παξαδνηέν ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηάιιεια αηηηνινγεκέλν. 

(γ) Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί άκεζα πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο.  

(δ) Ζ ΔΞΞ πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

ππνδείμεηο ηεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ηφηε ε επηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνηείλνληαο θαη ηπρφλ θπξψζεηο πνπ 

πξέπεη λα ηνπ επηβιεζνχλ. 

- Αλ νη πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή 

ξήηξα πνζνζηφ κέρξη 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ 

παξαδφζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. Πηνλ ηειηθφ 

θαζνξηζκφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη 

ππφςε ηεο ην βαζκφ παξέθθιηζεο ηεο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ νη παξεθθιίζεηο απηέο επέθεξαλ 

ζηε ζπλνιηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

- Νη ξήηξεο ζα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο.  

- Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν αλ δελ 

εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 34  ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Ξ.Γ. 118/07). 

6. Πε πεξίπησζε έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη 

επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο. Πε πεξίπησζε 

έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 39 απφ 59 

7. Ζ παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζα 

γίλεη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

6.4 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

(α) Σνξήγεζε ένηνθεο πξνθαηαβνιήο 30% (εθφζνλ ν αλάδνρνο ην επηζπκεί) ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο ΦΞΑ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο ζπληεηαγκέλεο 

ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλε κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (118/07) εθφζνλ ν αλάδνρνο ην επηζπκεί. Ζ 

παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε ην Λφκν 2362/95 "Ξεξί 

Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο". 

Ν ηφθνο ηεο πξνθαηαβνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Αξ. 

2/51557/0026/10-09-01 ΦΔΘ 1209/Β/01 ηνπ π. Νηθνλνκηθψλ. Ζ εγγχεζε 

πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο.  

(β) Σνξήγεζε ηνπ ελαπνκείλαληνο ππνινίπνπ, δειαδή ηνπ 70% ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο πιένλ ΦΞΑ θαη ν ΦΞΑ ηεο πξνθαηαβνιήο, κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επηζπκεί ηελ θαηαβνιή έληνθεο 

πξνθαηαβνιήο ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

8%, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/ 94. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν 

πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

6.5 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

Ν αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο 

πξνδηαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ή επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

6.6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ– ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθά 

πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εμ‟ αηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη 

ν αλάδνρνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ 

θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηεο ή παξφκνηεο 

αληίζηνηρα ππεξεζίεο θαη πξντφληα.  

Δπίζεο ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζψο 

θαη επέθηαζεο απηήο ζηνλ ίδην αλάδνρν γηα λέν έξγν ή ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ 

επαλάιεςε παξφκνησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (νδεγία 2004/18). 

6.7 ΔΚΥΧΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή 

ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Θαη‟ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή 

εθρψξεζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε 

ππνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε. 

6.8 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ν αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Νη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, 

παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ‟ φζνλ 

ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή 

άδεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ρν ηκήκα ην νπνίν θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, καδί κε έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο 
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αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε 

ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ, θαηά 

ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, 

ν δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη 

απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θέξεη 

απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. 

6.9 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΗ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε 

πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν 

ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ‟ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηειείηαη ην έξγν. 

6.10 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά 

αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ αλάδνρν φζα επξίζθνληαη 

αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ν αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη 

επηθαιεζζεί πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη 

λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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6.11 ΚΤΡΧΔΙ - ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΠΣΧΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο 
πνηληθή ξήηξα ην πνζφ ησλ 300 επξψ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ηνπ 
παξαδνηένπ, είηε πνηληθή ξήηξα αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ κέρξη 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ παξαδφζεθε ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. Ζ ζπκβαηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ 
παξαδφζεθε ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ΘΔΔΙΞΛΝ αληαπνθξηλφκελε ζηελ 
ηξέρνπζα αμία πνπ ζα πξνζθεξζεί εάλ ρξεζηκνπνηείην ππεξγνιάβνο. Πηνλ 
ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνζηνχ δε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζα ιάβεη ππφςε ηεο ην βαζκφ παξέθθιηζεο ηεο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο απφ 
ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ νη παξεθθιίζεηο απηέο 
επέθεξαλ ζηε ζπλνιηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ην πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο, 
πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο θαζπζηέξεζεο ή ζηε κε 
πξνζήθνπζα παξάδνζε ελ γέλεη, είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, 
είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ην 
ΘΔΔΙΞΛΝ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη 
Ξαξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε 
ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην ΘΔΔΙΞΛΝ. Δπίζεο ην  ΘΔΔΙΞΛΝ δηθαηνχηαη λα 
θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 
ηεο ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηεο, ζην ζχλνιν ή 
ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή κεησζεί ε 
πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ή βξίζθεηαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ πξνζσπηθνχ, 
ππεξγνιάβσλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ ή εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά 
ηνπ αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Κε ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη: 

 -λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο 
ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα πιελ 
εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηε  δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ. 

 -λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην ΘΔΔΙΞΛΝ, φπνην έξγν ή 
εξγαζία ( νινθιεξσκέλε ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, θαζψο 
θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα ( καγλεηηθά ή κε) θαη 
λα κεξηκλήζεη φπσο νη ηπρφλ πεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηεο πξάμνπλ ην 
ίδην. 

 -λα παξαδψζεη ζην ΘΔΔΙΞΛΝ θάζε πιηθφ πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ην έξγν 
θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο, εγγπψκελε φηη νη ππεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο 
ηεο ζα πξάμνπλ ην ίδηνη. 

 Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε 
απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο θαη ζε απνδεκίσζε ηνπ 
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ΘΔΔΙΞΛΝ γηα εζηθή βιάβε, ε νπνία ηεθκαίξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ έθπησζε 
ηνπ αλαδφρνπ. Δλδεηθηηθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη δεκία είλαη ε παχζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ε πηζαλή ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ρψξα έσο ηελ θαηάπησζε, θάζε δαπάλε πνπ 
πηζαλφλ απαηηεί γηα ηε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ, Πε πεξίπησζε έθπησζεο 
ηνπ αλαδφρνπ, ην ΘΔΔΙΞΛΝ βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο 
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαηαγγειίαο θαη αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή πξνο ηνλ αλάδνρν νπνηνπδήπνηε 
πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ, 
ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ επίζεο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα θξαηήζεη κέξνο ή 
ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ή 
ζπκςεθίδνληάο ην κε ηπρφλ απαηηήζεηο ηνπ εθ ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε. Ζ αμία 
δε ηνπ παξαζρεζέληνο έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. 

 Ρέινο ην ΘΔΔΙΞΛΝ δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη φηη ε παξάδνζε κέξνπο ηνπ 
ηκήκαηνο έξγνπ δελ είλαη ζχκθσλε ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο πινπνίεζεο απηνχ 
θαη λα απαηηήζεη απφ ηελ αλάδνρν ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 
πνπ έρεη ιάβεη σο ηελ εκέξα θεξχμεσο απηήο εθπηψηνπ. 
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Β.1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) εδξεχεη ζην Καξνχζη θαη 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ νδφ Αγξάθσλ 3-5, ζην δήκν Ακαξνπζίνπ ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο.  

Ηδξχζεθε ην 1992, σο Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Θέληξν 

Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)», απνηειψληαο ηνλ Δζληθφ θνξέα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη ππνβνήζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηφζν γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο εμάπισζεο εηδηθψλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ φζν θαη γηα ηε 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ, κε έκθαζε ζην Πχλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνπνηεηηθήο 

Αλεπάξθεηαο (AIDS), ηα Πεμνπαιηθψο Κεηαδηδφκελα Λνζήκαηα θαη ηηο Ηνγελείο 

Ζπαηίηηδεο.  

Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο Γεκφζηαο γείαο, ην 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. επέθηεηλε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη άιισλ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ φπσο ε θπκαηίσζε, ε λφζνο ησλ ηξειψλ αγειάδσλ θαη νη λνζνθνκεηαθέο 

ινηκψμεηο, κε πεξεζίεο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη παξεκβαίλνπλ φπνηε θξηζεί αλαγθαίν, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα αληίζηνηρα Γίθηπα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ξέξα απφ ηηο κφληκεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. πξνζεηέζεζαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ ζπκβάλησλ Γεκφζηαο γείαο, νη 

νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πγείαο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκψλ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ζπκβάλησλ απφ βηνινγηθά, ηνμηθά θαη ρεκηθά αίηηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαηεξεί εηδηθφ ζχζηεκα 24σξεο 

επαγξχπλεζεο θαη Ηαηξηθή Κνλάδα Άκεζεο Ξαξέκβαζεο ψζηε λα παξεκβαίλεη ζε 

πξνβιήκαηα ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε ιαζξνκεηαλάζηεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε παξεκβάζεηο 

γηα πηζαλά βηνηξνκνθξαηηθά ζπκβάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο. Ζ νξγάλσζε εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ζηφρν ηε γξήγνξε αλαγλψξηζε ηπρφλ 

αχμεζεο ηεο λνζεξφηεηαο, επηδεκίαο ή ζπκβάληνο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

βηνηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο κε ηξφπν εληαίν, βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνλαδηθνχ Γηθηχνπ ηεο 

ρψξαο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ηαρείαο αληίδξαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ Γεκφζηα γεία θαη ζηελ αλαβαζκηζκέλε πιένλ 

νξγάλσζε ηνπ κφληκνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηελ Διιάδα.  

Απφ ηνλ Ηνχιην 2005, ην Θ.Δ.Δ.Ι. κεηνλνκάδεηαη ζε Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο 

Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) επεθηείλνληάο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε φια ηα ζπκβάκαηα 

Γεκφζηαο γείαο, πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ. Ππγθεθξηκέλα, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ρξφλησλ κε ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ έιεγρν αηπρεκάησλ θαη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πγηεηλή, ελψ ελζσκαηψζεθαλ ην Θεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο γείαο 

(Θ.Δ.Γ.) θαη ηα Ξεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεκφζηαο γείαο (Ξ.Δ.Γ.) φπσο επίζεο θαη ην 

Δζληθφ Αξρείν Λενπιαζηψλ. Δπίζεο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο Δξγαζηεξίσλ, 
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Ρκεκάησλ Α.Δ.Η, Δ.Π.Γ. θαη Κνλάδσλ Λνζνθνκείσλ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα σο Θέληξα Αλαθνξάο, γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα Γεκφζηαο γείαο. 

Ρέινο, ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηηο Γηνηθήζεηο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο 

(Γ..ΞΔ), ηα Ξαλεπηζηήκηα, ηελ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο γείαο (Δ.Π.Γ.) θαη φινπο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο. Γηα ηηο δξάζεηο δε απηέο, ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ δελ ρξεζηκνπνηεί κφλν ην 

κφληκν επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, αιιά θαη ηνπο επηζηήκνλεο ησλ 

αλσηέξσ Νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ νη νπνίνη κεηέρνπλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο 

πνπ εθπνλεί θαη ρξεκαηνδνηεί. 

 

Β.2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ρν Ξεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο γείαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη  

 Θξάθεο (ΞΔΓ-ΑΚΘ) σο απνθεληξσκέλε κνλάδα ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο 

Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζε Δπξσπατθφ Γηαζπλνξηαθφ 

Ξξφγξακκα - European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007 2013 - 

Ξξφγξακκα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδαο Βνπιγαξίαο κε ηίηιν: Cross border Research  

 Center Environment and Health" (RCEH) ζηα πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ (call B1, Area of Intervention 1.3 European Territorial 

Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007-2013). Ζ πξφηαζε θαηαηέζεθε ζηηο 

30/10/2009.  Ν θχξηνο εηαίξνο απφ ηε Βνπιγαξηθή πιεπξά είλαη ην Regional Health 

Inspectorate Kardzhali-Γεκνθξαηία ηεο Βνπιγαξίαο, πνπξγείν γείαο πνπ εδξεχεη ζηελ  

 επαξρία Kardzhali ηεο Λφηηαο Βνπιγαξίαο.  Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 22 κήλεο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.977.362,2€ κε πξνυπνινγηζκφ ΘΔΔΙΞΛΝ-ΞΔΓ ΑΚΘ 

119.110€ 

 Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία θνηλψλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο  

 Ξεξηβαιινληηθήο γηεηλήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο γείαο ζηε  

 δηαζπλνξηαθή πεξηνρή. Ρν έξγν πξνβιέπεη κηα ζεηξά απφ πξάμεηο,  

 φπσο είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε ακνηβαία  

 κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη έξεπλεο πεδίνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο  

 δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο. Πηηο δξάζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 

Δξγαζηεξίνπ Γεκφζηαο γείαο-Ξεξηβαιινληηθήο γηεηλήο ζηα πξφηππα ηνπ ΞΔΓ-ΑΚΘ 

ζηε  Βνπιγαξηθή πιεπξά. 

 

Β.3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ – 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ 1: Ππομήθεια οσήμαηορ 

Ρν ΞΔΓ-ΑΚΘ ζα εμνπιηζηεί κε έλα φρεκα 4x4 πνπ ζα  
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ παξεκβάζεσλ ζε ζεκεία  
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κε ηελ πξνκήζεηα ππνζηεξηθηηθνχ επηζηεκνληθνχ  
πιηθνχ. Ρν φρεκα ζα πξέπεη λα έρεη θίλεζε ζηνπο 4 ηξνρνχο, λα δηαζέηεη θπβηζκφ 
ηνπιάρηζηνλ 2.200cc, ρψξν απνζθεπψλ (ηνπιάρηζηνλ 400lt) θαζψο θαη πιήξε εμνπιηζκφ 
(αεξφζαθνη νδεγνχ, ζπλνδεγνχ, πιεπξηθνί), ABS κε EBD, εληζρπκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ 
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νρήκαηνο θαη ειέγρνπ πξφζθπζεο, Immobilizer, Air condition, πιεπξηθέο κπάξεο 
πξνζηαζίαο θ.ι.π..  

Αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 
παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο Η, ηεο παξνχζεο. 

 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

  

Ξξνζθνξά πνπ αλαθέξεη σο ρξφλν παξάδνζεο, ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηνλ 
αλσηέξσ ρξφλν ζα αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη.  

 

Β.4. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ν αλάδνρνο ηνπ ηκήκαηνο ζα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ππφ πξνκήζεηα είδνο 
ζηελ έδξα ηνπ ΞΔΓ Αλ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο. 

Β.5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ 

Β.5.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα ζπγθξνηήζεη επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

Αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο είλαη ε παξαιαβή ησλ 

παξαδνηέσλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θάζε αλαδφρνπ. Ζ 

πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα επηκέξνπο 

ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ. 

Β.5.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ –ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο  νξίδνληαη ήδε κε ηελ 

παξνχζα ηα αθφινπζα: 

Α) Ζ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πεξάησζε ηνπ παξαδνηένπ κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.   

Β) Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο πεξηιακβάλεη: 

 Ξαξνπζίαζε πξντφλησλ ηνπ παξαδνηένπ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο. Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα δηελεξγεί έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ νινθιεξσκέλε παξάδνζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαδνηένπ. Ρπρφλ παξαηεξήζεηο / ειιείςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν 
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επί ηνπ παξαδνηένπ ζα παξαδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε. Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο ζην ηειηθφ παξαδνηέν εληφο 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ην επαλππνβαιιφκελν παξαδνηέν δελ ηθαλνπνηεί ηα 

ειάρηζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο κεηά θαη ην δεχηεξν έιεγρν, ε 

επηηξνπή εθζέηεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο 

παξεκβάζεηο ζην παξαδνηέν ηνπ αλαδφρνπ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ θαη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηο ελζσκαηψζεη ζην παξαδνηέν εληφο 

δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Δάλ θαη κεηά απφ ηηο επαλαιεπηηθέο 

παξαηεξήζεηο ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

επηηξνπήο, θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ. 

 Πε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηεο επηηξνπήο θαη ησλ αξκφδησλ Φνξέσλ κε ηνλ 

Αλάδνρν ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Ζ παξαιαβή ζα πηζηνπνηείηαη κε πξσηφθνιιν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ην νπνίν ζα 

εθδίδεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη 

νπνίεο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. Πε πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ή / θαη ε έθδνζε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζηνλ αλάδνρν, νη εθάζηνηε παξαιαβέο 

επέξρνληαη απηνδίθαηα κε ηελ παξέιεπζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνζεζκηψλ. 
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ΜΔΡΟ Γ’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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Γ.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Αξιολψγηζη Πποζθοπϊν 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζην 

ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

4. Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν. 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Ρερληθή Ξξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i 

Kmin  Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Ξξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Θi  Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Ξξνζθνξάο i  

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην 

κεγαιχηεξν Ι.  

Ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν  2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. 

 

Βαθμολψγηζη ηεσνικϊν πποζθοπϊν 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα  θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο, φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 

Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή  

απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο  φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 

θξηηεξίσλ. 
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Πίνακαρ κπιηηπίυν ηεσνικήρ αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1 ηος 
έπγος 

 

α/α Κπιηήπια αξιολψγηζηρ 
Ππληειεζηήο 

βαξχηεηαο  

1 ΟΜΑΓΑ Α 70% 

1.1 Ππκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο  70% 

2 ΟΜΑΓΑ Β 30% 

2.1 
Σξφλνο παξάδνζεο 

10% 

2.1 
Δγγχεζε – Ππληήξεζε - ηερληθή ππνζηήξημε 

20% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Γιαμψπθυζη ηος ζςγκπιηικοω κψζηοςρ Πποζθοπάρ 

Γηα ην Ρκήκα 1 ηνπ έξγνπ, ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο Θ θάζε πξνζθνξάο ην νπνίν ζπκκεηέρεη 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη, απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, φπσο θαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ βαξχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά. 
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Γ.2. ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 

Πίνακαρ 1: πφ πξνκήζεηα είδνο ηκήκαηνο ππ. αξηζ. 1 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ 

ΦΞΑ [€] 
ΦΞΑ 
[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 
ΠΛΝΙΝ 

       

       

   ΤΝΟΛΟ    

 

Πίνακαρ 2: πεξεζίεο ηκήκαηνο ππ. αξηζ.1 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνεκέξεο 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 
[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ      

 

Πίνακαρ 3: Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηκήκαηνο ππ. αξηζ. 1. 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 
[€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1 πφ πξνκήζεηα είδνο (Ξίλαθαο 1)    

2 πεξεζίεο (Ξίλαθαο 2)    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  I: ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
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ΣΜΗΜΑ 1: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  
  

Θπβηζκφο ηνπιάρηζηνλ 2200cc ΝΑΙ 
  

Θαχζηκν: Ξεηξέιαην ΝΑΙ 
  

Σσξεηηθφηεηα : Σψξνο απνζθεπψλ ηνπιάρηζηνλ 
400lt 

ΝΑΙ 
 

 

Θίλεζε : 4x4  ΝΑΙ 
  

Β. Δλάσιζηορ εξοπλιζμψρ 
 

 
 

Αεξφζαθνο νδεγνχ, ζπλνδεγνχ θαη πιεπξηθνί 
αεξφζαθνη 

ΝΑΙ 
 

 

ABS κε EBD ΝΑΙ 
  

Eληζρπκέλν Πχζηεκα ειέγρνπ νρήκαηνο θαη 
ειέγρνπ πξφζθπζεο  

ΝΑΙ 
 

 

Immobilizer ΝΑΙ 
  

Air condition ΝΑΙ 
  

Κπάξεο νξνθήο ΝΑΙ 
  

Ξξνβνιείο νκίριεο εκπξφο  ΝΑΙ 
  

Αλαδηπινχκελα πίζσ θαζίζκαηα ΝΑΙ 
  

Ξιεπξηθέο κπάξεο πξνζηαζίαο ΝΑΙ 
  

Θεληξηθφ θιείδσκα ΝΑΙ 
  

Ζιεθηξηθά παξάζπξα εκπξφο-πίζσ ΝΑΙ 
  

Θεξκαηλφκελνη ειεθηξηθνί θαζξέπηεο  ΝΑΙ 
  

Δθεδξηθφο ηξνρφο ζηελ πίζσ πφξηα  ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙI: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

  

Ονομαζία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 

Θαηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 
Καξνχζη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ‟ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ 
………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ γηα εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο 1 Ξξνκήζεηα νρήκαηνο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross border 
Research Center Environment and Health (RCEH)» ζπλνιηθήο 
αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ ηξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Θαηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 
Καξνχζη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ,  Ξ‟ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. 
ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο 
……. Ρ.Θ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 
«…………….» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα 1 Ξξνκήζεηα νρήκαηνο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross border 
Research Center Environment and Health (RCEH) ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα 
κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3: ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Ονομαζία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 

Θαηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 
Καξνχζη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ Ξ‟ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … 

ΡΘ ………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο ίζεο κε ην       

% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΞΑ, ηεο κε αξηζ…………..ζχκβαζεο, γηα εθηέιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο 1 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο θαη εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ ……………….. ζπλνιηθήο 

αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 

λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 

θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 

δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Τπψδειγμα Βιογπαθικοω ημειϊμαηορ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπϊνςμο:  Όνομα:  

 

Παηπϊνςμο:  Μηηπϊνςμο:  

 

Ημεπομηνία 
Γέννηζηρ: 

__ /__ / ____ Σψπορ Γέννηζηρ:  

 

Σηλέθυνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Γιεωθςνζη Καηοικίαρ:    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όνομα Ιδπωμαηορ Σίηλορ Πηςσίος Διδικψηηηα 
Ημεπομηνία 
Απψκηηζηρ 

Πηςσίος 

    

    

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  
(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ πνςήθην 

Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
 

Έπγο Δπγοδψηηρ 
Θέζη και Καθήκονηα ζηο 

Έπγο  

Απαζσψληζη ζηο Έπγο 

Πεπίοδορ 

(απφ - έσο) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 


