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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 

   ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)  

 

          Τπνπξγείν Τγείαο   

         
Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Ξξνκεζεηψλ 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 

Ρειέθσλν:210-5212039 

Fax: 210-5212056 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) 

 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηαμηδηψλ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 

Δμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

31/08/2016 θαη Ώξα 14:00κ.κ.  

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη Αηηηθήο 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηαμηδηψλ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κέξνο Α Άξζξν 2 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κέξνο Α Άξζξν 2΄  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  

01/08/2016 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

31/08/2016 θαη Ώξα 14:00κ.κ. 

Αθήνα, 01.08.2016 

Αρ. Πρωτ.: 1877 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ  ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ : 01/08/2016 

 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη  Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, έρνληαο ππφςε:  

 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο 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 Ρεο παξ. 1 ηνπ Λ. 4366/2016 (ΦΔΘ 18 Α/15.2.2016), Δίζνδνο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζην Γεκφζην 

Ινγηζηηθφ  

1.7 Ρνπ Λ.3580/2009 «Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ γείαο» 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, ΦΞΑ, 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 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 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 «Θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1.11 Ρνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»  

1.12 Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν 

“Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΘ112/Α’/13-7-2010) 

1.13 Ρελ κε αξ.  Β1α/νηθ.95326/10-12-2015  Απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  γείαο  κε  ζέκα:  

«Θαηαλνκή  πηζηψζεσλ  ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο». (ΑΓΑ Τ46Δ465ΦΝ-ΕΤΥ) 

1.14 Ρελ κε αξ. Β2α/101575/15/15.01.2016 πνπξγηθή Απφθαζε έγθξηζεο Ξξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) 

(ΑΓΑ Τ8ΟΣ465ΦΝ-ΕΓ) 

1.15 Ρηο αλάγθεο ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνκήζεηαο πεξεζηψλ Ραμηδηνχ   
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 

Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ «Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηαμηδηψλ», γηα ηε 

ζχλαςε ζχκβαζεο έσο 31-12-2016, κε αλάξηεζε ηεο δηαθήξπμεο ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη 

ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keelpno.gr). 

 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000 €) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ., Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Ξξνζθνξά, Ππλεηαηξηζκνί. 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή απνζηέιινληάο ηνλ 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξνζθνξάο. Δλ 

πξνθεηκέλσ  κε ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζην ηαρπδξνκείν, ηαπηφρξνλα λα ελεκεξψλεηαη ην 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ειεθηξνληθφ κήλπκα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξηπηψζεηο 

εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. Θαηά 

ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. Γελ επηηξέπνληαη νη 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

α. Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

β. H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Ν πιήξεο ηίηινο «Παξνρή ππεξεζηώλ ηαμηδηώλ» 

δ. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ε. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηώλ 

ηαμηδηώλ» 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο. 

 

Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε Γήισζε  

ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

 

i) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο κνπ. 

http://www.keelpno.gr/
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iii) Γελ έρσ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

iv) Κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα 

v) Γελ έρσ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

vi) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

vii) Θα είκαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ κνπ ππνρξεψζεσλ πνπ δεηνχληαη απφ 

ηελ πεξεζία. 

viii) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο 

έιαβα γλψζε, θαη ηελ απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά ηνλ έιεγρν 

ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Ρφζν ε πξνζθνξά φζν ηα ινηπά έγγξαθα θαη ε ππεχζπλε δήισζε ζα είλαη πξσηφηππα. Δπίζεο, ε 

πεχζπλε δήισζε πνπ ζα θαηαηεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί ζχκθσλα κε ηα 

φζα ζρεηηθά νξίδεη ε θείκελε Λνκνζεζία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ 

πεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 

απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

 

Νη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Α ηεο παξνχζαο.  

 
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη άιιεο δηαδηθαζηηθέο 

δηεπθξηλίζεηο, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε θαζεκεξηλά (Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) 10:00 - 12:00 ζηα 
ηει.: 210 5212039, fax: 210 5212056  

 

Ν Ξξφεδξνο Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

 
  Θεφθηινο Οφδελκπεξγθ 
αλ. Θαζεγεηήο Σεηξνπξγηθήο  

    Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
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ΜΔΡΟ Α 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΟΡΙΜΟΙ, ΔΝΝΟΙΔ 

Πηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

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

Αγξάθσλ 3-5 15 123, Καξνχζη  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.  

 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

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

Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη.   

 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Ρν γξαθείν Ξξνκεζεηψλ πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. Ρειέθσλν 

επηθνηλσλίαο: 210 5212039, Fax: 210 5212056, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00-12:00. 

 

Γηαθήξπμε  

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

Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, Κέξνο Γ: 

πνδείγκαηα 

 

Έξγν  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζεο.  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  

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.  

 

Πξνζθέξσλ  

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή.  

 

Δθπξόζσπνο  

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

πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο 

πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 

Αληίθιεηνο  

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.  



 7 

 

Αλάδνρνο  

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε 

ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

Καηαθύξσζε  

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

αλάδνρν.  

 

ύκβαζε  

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, 

ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

πκβαηηθά ηεύρε  

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη φια ηα 

ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α. ηε 

ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο  

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

πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

πκβαηηθό Σίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν.  

 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο  

Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν 

απφ απηήλ ρξφλν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ηα εμήο: 

α) Θάιπςε εηζηηεξίσλ φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. 
β) Θάιπςε εμφδσλ δηακνλήο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.  

γ) Θάιπςε ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ. 

 
 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 

ΣΑΞΙΓΙΑ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ  
Νη ππάιιεινη θαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ρν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν 

είλαη ην αεξνπιάλν θαη ν κέζνο ρξφλνο δηακνλήο ηνπο αλέξρεηαη ζε (5) εκέξεο αλά ηαμίδη.  
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Μεηαθίλεζε 

Ρα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη νη πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή 
ζέζε ζηα αεξνπιάλα θαη ζε Α΄ ζέζε ζην ζηδεξφδξνκν θαη ζηηο αθηνπιντθέο γξακκέο (κε θξάηεζε 

θιίλεο Α΄ ζέζεο, εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε). 
Νη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ θαη νη ππάιιεινη ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή ζέζε ζηα 

αεξνπιάλα θαη ζε Β΄ ζέζε ζην ζηδεξφδξνκν θαη ζηηο αθηνπιντθέο γξακκέο (ρσξίο θξάηεζε 

θιίλεο). 
Γηακνλή 

Ζ δηακνλή ησλ ζηειερψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζε μελνδνρεία Β’ θαηεγνξίαο θαη ζε μελνδνρεία  
Α΄ θαηεγνξίαο ζε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ησλ πξψησλ. 

Κάιπςε ππεξεζηώλ ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ 
Θάιπςε ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ I.X. 1300 θ.εθ. ζην εζσηεξηθφ, θαζψο θαη  

απηνθηλήηνπ ηχπνπ Jeep 1300 - 1600 θ.εθ. φηαλ ε κεηαθίλεζε αθνξά ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο 

 πεξηνρέο.  
Νη παξαδφζεηο ησλ απηνθηλήησλ ζηνπο ππαιιήινπο ζα γίλνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ  

ζα ππνδεηθλχνληαη, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξσηεπνπζψλ Λνκψλ θαη εδξψλ Δπαξρείσλ,  
θαζψο θαη ησλ λεζηψλ. 

 

ΣΑΞΙΓΙΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 
Ρα ζηειέρε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ ηαμηδεχνπλ επίζεο ζην εμσηεξηθφ θπξίσο ζε Δπξσπατθέο ρψξεο. 

Ρν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν είλαη ην αεξνπιάλν θαη ν κέζνο ρξφλνο δηακνλήο  
θπκαίλεηαη απφ δχν (2) έσο θαη ηξεηο (3) εκέξεο αλά ηαμίδη.  

Μεηαθίλεζε 
Ρα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή 

ζέζε ζηα αεξνπιάλα. 

Γηακνλή 
Ζ δηακνλή ησλ ζηειερψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζε μελνδνρεία 4 αζηέξσλ γηα ηα κέιε ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη ζε μελνδνρεία 3 αζηέξσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ή ζε μελνδνρεία 4 
αζηέξσλ ζε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ησλ πξψησλ.  

 

Ξαξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηηο απαηηνχκελεο θαη επηζπκεηέο ππεξεζίεο 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 

Α/Α Δθαξκνγή / Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

Α
Ξ

Α
ΗΡ

Ζ
Π
Ζ

  

Α
Ξ

Α
Λ

Ρ
Ζ

Π
Ζ

 

Ξ
Α
Ο
Α
Ξ

Ν
Κ

Ξ
Ζ

 

1. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

Α. ΔΙΙΣΗΡΙΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ 

1 

Ξξνκήζεηα εηζηηεξίσλ αεξνπνξηθψλ, αθηνπιντθψλ (ελίνηε θαη θάιπςε 
αθηνπιντθψλ λαχισλ απηνθηλήησλ) θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ γηα 

νπνηαδήπνηε δηαδξνκή ζην εζσηεξηθφ 

ΛΑΗ 
    

2 
Θξάηεζε εηζηηεξίσλ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ 
εηαηξεηψλ 

ΛΑΗ 
    

3 Γηάζεζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ εηζηηεξίσλ αλά πεξίπησζε ΛΑΗ     

4 Γπλαηφηεηα αιιαγήο πηήζεο ή/θαη δξνκνινγίνπ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ΛΑΗ     

5 
Νινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο εηζηηεξίσλ ην αξγφηεξν εληφο κίαο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηνπ πξαθηνξείνπ 
ΛΑΗ 
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6 

Άκεζε έθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

vouchers ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., θαζψο θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή 
ησλ vouchers θαη e-tickets 

ΛΑΗ 
    

7 

Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ κε έλδεημε ηνπιάρηζηνλ ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηαμηδηψλ, ησλ αξηζκψλ εηζηηεξίσλ (φπνπ απαηηνχληαη), 
ησλ νλνκαηεπσλχκσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ψξαο αλαρψξεζεο θαη ψξαο 

επηζηξνθήο ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο (νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγκα ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο) 

ΛΑΗ 

    

8 

Γπλαηφηεηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ κε εηδηθφ λαχιν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Παββαηνθχξηαθνπ 
ΛΑΗ 

    

9 

Γπλαηφηεηα αθχξσζεο (νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα πεξηγξάςνπλ 

αλαιπηηθά ηελ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία αθχξσζεο, ηηο ηειηθέο πξνζεζκίεο θαη 

ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε) 

ΛΑΗ 
    

10 

Δπηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο κεηαθηλνχκελνπο γηα ηε δηεπζέηεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθίλεζεο 
ΛΑΗ 

    

11 Ππληνληζκφο θαη νξγάλσζε νκαδηθψλ ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ ΛΑΗ     

12 Νξγάλσζε VIP κεηαθηλήζεσλ ΛΑΗ     

Β. ΔΙΙΣΗΡΙΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ (ΚΤΡΙΧ ΔΤΡΧΠΗ)  

13 
Ξξνκήζεηα εηζηηεξίσλ αεξνπνξηθψλ, αθηνπιντθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 
γξακκψλ γηα νπνηαδήπνηε δηαδξνκή ζην εμσηεξηθφ 

ΛΑΗ 
    

14 

Θξάηεζε εηζηηεξίσλ κέζσ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αεξνπνξηθψλ 

αεξνγξακκψλ 
ΛΑΗ 

    

15 Γηάζεζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ εηζηηεξίσλ αλά πεξίπησζε ΛΑΗ     

16 Γπλαηφηεηα αιιαγήο πηήζεο ή/θαη δξνκνινγίνπ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ΛΑΗ     

17 
Νινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο εηζηηεξίσλ ην αξγφηεξν εληφο κίαο εξγάζηκεο 
εκέξαο απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηνπ πξαθηνξείνπ 

ΛΑΗ 
    

18 

Άκεζε έθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
vouchers ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, θαζψο θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ 

vouchers θαη e-tickets 

ΛΑΗ 
    

19 

Γπλαηφηεηα έθδνζεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ κε έλδεημε ηνπιάρηζηνλ ησλ 
πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηαμηδηψλ, ησλ αξηζκψλ εηζηηεξίσλ (φπνπ απαηηνχληαη), 

ησλ νλνκαηεπσλχκσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ψξαο αλαρψξεζεο θαη ψξαο 

επηζηξνθήο ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο (νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγκα ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο) 

ΛΑΗ 

    

20 Γπλαηφηεηα έθδνζεο βίδαο, φπνπ απαηηείηαη ΛΑΗ     

21 

Γπλαηφηεηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ κε εηδηθφ λαχιν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Παββαηνθχξηαθνπ 
ΛΑΗ 

    

22 

Γπλαηφηεηα αθχξσζεο (νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα πεξηγξάςνπλ 

αλαιπηηθά ηελ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία αθχξσζεο, ηηο ηειηθέο πξνζεζκίεο θαη 

ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε) 

ΛΑΗ 
    

23 

Δπηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο κεηαθηλνχκελνπο γηα ηε δηεπζέηεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθίλεζεο 
ΛΑΗ 

    

24 Ππληνληζκφο θαη νξγάλσζε νκαδηθψλ ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ ΛΑΗ     

25 Νξγάλσζε VIP κεηαθηλήζεσλ ΛΑΗ     

Γ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΜΟΝΗ 

26 

Δμαζθάιηζε δηακνλήο ζε μελνδνρεία Β’ ή Α’ θαηεγνξίαο γηα νπνηνδήπνηε 
κέξνο ζην εζσηεξηθφ, κε επηινγή ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ μελνδνρείσλ θαηά 

πεξίπησζε 

ΛΑΗ 
    

27 

Δμαζθάιηζε δηακνλήο ζε μελνδνρεία 3 ή 4 αζηέξσλ γηα νπνηνδήπνηε κέξνο 
ζην εμσηεξηθφ, κε επηινγή ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ μελνδνρείσλ θαηά 

πεξίπησζε 

ΛΑΗ 
    

28 Άκεζε εμεχξεζε μελνδνρείνπ ΛΑΗ     
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29 

Γπλαηφηεηα επηινγήο μελνδνρείσλ πέξαλ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε ζπλεξγαηψλ ηνπ πξαθηνξείνπ 
ΛΑΗ 

    

30 

Γπλαηφηεηα αθχξσζεο (νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα πεξηγξάςνπλ 

αλαιπηηθά ηελ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία αθχξσζεο, ηηο ηειηθέο πξνζεζκίεο θαη 

ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε) 

ΛΑΗ 
    

31 Γηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ παξνρψλ ΛΑΗ     

32 Γηαρείξηζε ηεο πιεξσκήο ησλ μελνδνρείσλ ΛΑΗ     

Γ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΝΟΙΚΙΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟΤ ΜΔΟΤ 

33 Γπλαηφηεηα ελνηθίαζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ΛΑΗ     

34 VIP κεηαθηλήζεηο / ζπλεξγαζίεο κε ηαμί ζην εζσηεξηθφ ΛΑΗ     

Δ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

35 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα, λα κελ γλσζηνπνηεί ζε 
ηξίηνπο θαη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηελ 

αληίιεςή ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ 

ΛΑΗ 

    

36 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε κήλα αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, θαζψο θαη ηνπ ππνιεηπνκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο δείγκα ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο 

ΛΑΗ 

    

37 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο εληφο εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εθάζηνηε 
αηηήκαηνο 

ΛΑΗ 
    

38 
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα e-tickets ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ έθδνζή ηνπο 

ΛΑΗ 
    

39 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηκνινγεί ρσξηζηά ηελ παξερνκέλε ππεξεζία 

θαη ην πνζφ / πνζνζηφ επηβάξπλζεο (δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο) εληφο ηνπ ηδίνπ 
ηηκνινγίνπ 

ΛΑΗ 
    

2. ΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΠΡΟΟΝΣΑ 

40 Γπλαηφηεηα θξάηεζεο θαη αγνξάο εηζηηεξίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ΝΣΗ     

41 

Ν Αλάδνρνο λα είλαη κέινο θάπνηνπ θιαδηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (ΖΑΡΡΑ 

θιπ) 
ΝΣΗ 

    

42 

Ν Αλάδνρνο λα δηαζέηεη ρσξηζηφ ηκήκα εμππεξέηεζεο εηαηξηψλ θαη λα 

δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ 
ΝΣΗ 

    

43 

Ν Αλάδνρνο λα δεζκεχεηαη ζηελ παξνρή ζηαζεξνχ εχξνπο ηηκψλ γηα 
ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο (π.ρ. Βξπμέιιεο, Θεζζαινλίθε) κέζσ 

ζπκθσληψλ πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζπλάςεη κε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 
ππνβάιινληαο ζρεηηθά απνδεηθηηθά 

ΝΣΗ 

    

44 Γπλαηφηεηα επηινγήο μελνδνρείσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ΝΣΗ     

45 

Δμαζθάιηζε δηακνλήο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ κε παξνρή 

ηνπιάρηζηνλ πξσηλνχ, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε 
ΝΣΗ 

  

46 

Πε πεξίπησζε αιιαγήο πηήζεο, κε δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, 

overbooking ή αλσηέξαο βίαο γηα ιφγνπο πέξαλ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ 
πξαθηνξείνπ πνπ ζπλεπάγεηαη επηπιένλ δηακνλή ηνπ κεηαθηλνχκελνπ, ν 

Αλάδνρνο λα ππνβάιιεη ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ 

ΝΣΗ 
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ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ Δπξώ (60.000,00€) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 
Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη εληφο δχν (2) κελψλ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ππφ ηνλ φξν φηη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε. Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη 
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο ΦΞΑ, 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ην ηέινο 

ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο Πχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα θαη 

ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηειέρε κε εκπεηξία ηα νπνία ζα νξηζηνχλ σο ππεχζπλα 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο. 
3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη άιινλ αξκφδην θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ,  

5. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιχπηεη ζε άιια 

πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο.  

6. Ν αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή 
ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο 

νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ 
Πχκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

7. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Λνκνζεζία. 

8. Ν αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: (α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, ή 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ έρνπλ ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηηο πξνθεξπζζφκελεο ππεξεζίεο. (β) Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ (α) πνπ ππνβάιινπλ 

θνηλή Ξξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. (γ) 
Ππλεηαηξηζκνί. Νη Δλψζεηο θαη νη Θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ Ξξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Θνηλνπξαμία 
ππνρξενχηαη λα πξάμεη απηφ, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο 

λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, απνδεδεηγκέλε 

επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ψζηε 
λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεθκεξηψζεη φια ηα παξαπάλσ κε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, 
θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε, πνπ ζα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ θαηάζεζε 

ηνπ θαθέινπ ηνπ.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ- ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ: απνζηέιινληάο ηελ 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ΔΙΡΑ, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ηδησηηθφ 

ηαρπδξνκείν (courrier), είηε θαηαζέηνληάο ηελ κε εηδηθφ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ 

ηνπο, είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ε 

πξνζθνξά λα έρεη ήδε παξαιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηελ Ρεηάξηε 31 Απγνχζηνπ 

2016, ψξα 14:00, ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., ζηε δηεχζπλζε Αγξάθσλ 3-5, Ρ.Θ. 151 23 Καξνχζη, ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ 10:00 έσο 14:00. 

 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη:  

(α) Ξξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε FAX ή e-mail. (β) Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ 

εθπξφζεζκα. Νη πξνζθνξέο πνπ θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζε 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, 

δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη 

κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα 

κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ 

ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη 

κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ 

άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  
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Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 

α.  "ΞΟΝΠΝΣΖ - ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

β.  H ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηώλ Σαμηδηώλ» 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο δχν παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

Α. ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΝ Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) : 

 

1.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη 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. 

2.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Λα αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε.  

 Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Λα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. 

3. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα πεξηγξάθεηαη ε 

ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 

θ.ι.π. 

4.Σα δεηνύκελα ζην Άξζξν 8 δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ 

5. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

Η) Ξξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ 1 

ΗΗ) Ξίλαθα απαζρφιεζεο Νκάδνο Έξγνπ θαη Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ 

 

Β. ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΝ Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ππφδεηγκα: 

 

Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1      

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 
 Ν πίλαθαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(CD ή DVD)  ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
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 Δπί ηεο ππνβαιιφκελεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο  πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηηκέο ηνπ 

Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ (Λ.3846/10 Άξζξν 24 - Λ.3918/11 Άξζξν 13), φπσο 
θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  Νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο κε ηηκέο αλψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηνπ  Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ, ζα 
απνξξίπηνληαη. (Ηζρχεη γηα ηα είδε-ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

αθξηβψο ζ’ απηφ.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 
Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο   
απαξάδεθηε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ  

 
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, 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 ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 151 23 ΚΑΟΝΠΗ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

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 θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

 Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε 

αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ηερληθήο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζα ζπληαρζεί ην 
ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

 
Υο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, επίζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 



 15 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 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). Δπίζεο 

ζην ζηάδην απηφ ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο αλαθνηλσζεί 

εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα θάζε κηα απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο (αεξνπνξηθφ εηζηηήξην 
εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ, δηακνλή ζε δίθιηλν θ.ι.π.), εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο ηνπο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ 
επηζπλάπηνληαη, 

Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, εληφο ηξηψλ εκεξψλ  

ην πξαθηηθό  αμηνιόγεζεο ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.. 
Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν 

ησλ άιισλ πξνζθνξψλ. Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 
ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή.  

 

ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη 

ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε 

ηθαλνπνηεηηθφ, εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππήξμε αιιαγή 

ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη 

ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

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

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 
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Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 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 θάπνην απφ ηα αθφινπζα 

αδηθήκαηα: 

 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).  

 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).  

 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). 

 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 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη 

δφιηα ρξεσθνπία.  

β. 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.  

γ.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 β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, 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 

ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
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2. Νη αιινδαπνί:  

α. 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 θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, 

ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη 

επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

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

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε 

ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ηνπο 

αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. 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. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  



 18 

4. Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

α. 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 ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β θαη γ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α ηεο παξνχζαο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Νη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ 

πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα 

άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ 

λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο 

ππνςεθίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζε κφιηο θιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο 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, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 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.  

Νη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα θάζε 

ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ην έξγν πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε. Πε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη 

ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο ή ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή κε 

αληαπφθξηζε κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
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θεξχζζεη ηνλ κεηνδφηε έθπησην θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο.  

 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ 

πξνο ηνχην εγγξάθσο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα κπνξεί αδεκίσο λα επηιέγεη ηελ 

πξνκήζεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα ππεξεζηψλ απφ άιινπο πξνκεζεπηέο εθφζνλ 

θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε φηη απηέο είλαη ζπκθεξφηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

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 

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. 

 

14.1. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

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

θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  

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

πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ 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 ην 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 ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ 

ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

φηη ππάξρεη πιεκκειήο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη πιήξσο ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 

 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ν Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζήζνπλ λα ξπζκίδνπλ ζπλαηλεηηθά θάζε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Θάζε 

δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε, πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα ηαθηηθά Γηθαζηήξηα ηεο 

Αζήλαο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ. 

Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ  

Ρα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, Αλάδνρνο θαη Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ 

θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηζρχνο ηεο ζχβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο εθαξκνζηέν δε ∆ίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 
Γηα φ,ηη άιιν δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 
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ΜΔΡΟ Β 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1  
ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:______________________________________________________ 

Θαηάζηεκα:______________________________________________ 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) ____________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), 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 «…………….» 

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 ηξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

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

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 


