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A. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

A.1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
Διιεληθά Δπηηξνπά Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο πνπ εδξεχεη 

ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο  

Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο 27 – ΣΚ 15310. 
ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεκφζηα Τπεξεζία. 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Δ.Δ.Α.Δ. 

ΣΗΣΛΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

Αλάζεζε ζε ζπλεξγεία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνχ κεηξήζεσλ ηεο εθπεκπφκελεο 

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο  Αθηηλνβνιίαο απφ ζηαζκνχο 

θεξαηψλ ζε φιε ηε ρψξα 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο απφ αθηηλνβνιία 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ CPV 90721600 

ΚΧΓΗΚΟ NUTS GR300 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ  ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Γηεζλήο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηε πκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ Διιεληθή 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

Σεηξαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ (450.000,00) 

ρσξίο ΦΠΑ 23% 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΓΖΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ.Α.Δ 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΓΖΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

7 κήλεο. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ ΔΠΗ ΣΧΝ 

ΟΡΧΝ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

02/05/2011 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΧΝ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

28/03/2011 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

01/04/2011 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  

ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ 

 

01/04/2011 
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ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΧΡΑ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

10/05/2011 θαη ώξα 14:00 π.κ. 

Δ.Δ.Α.Δ, Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. 

Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ. 153 10, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ 

& Πξνκεζεηψλ, ηει +30-210-6506806 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

ΣΖ Δ.Δ.Α.Δ.  

http://www.eeae.gr  

Γηαηίζεηαη απφ ηηο 01/04/2011 

ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ ΔΠΗ 

ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Κ. M.Zάππα     

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: +30-210-6506806 

e-mail: mzap@eeae.gr 

Fax: +30-210-6506762, 210-650 6748 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟ 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣεηΪξηε, 11/05/2011 θαη ώξα 14:00 κ.κ. 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ 

Δ.Δ.Α.Δ. 

Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο  –Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη 

Νεαπφιεσο - ΣΚ 15310 

Σειέθσλν: +30-210-6506806 θαη +30-210-6506700 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΠΫκπηε, 12/05/2011 θαη ώξα 10:30 π.κ. 

Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Δ.Δ.Α.Δ.  

Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο  –Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη 

Νεαπφιεσο - ΣΚ 15310 

ΓΛΧΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο  

είλαη ε Διιεληθή. Όια ηα έγγξαθα επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο Πξνζθέξνληεο – ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο, θαζψο 

θαη νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  
 

A.1.1. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ΑΑ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΔΔΚ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

Δ.Δ.Α.Δ. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

Γ.Τ. Γεκφζηα Τπεξεζία 

 

A.1.2. ΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Έξγν Σν αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαηνχκελεο χκβαζεο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ. 

ΠξνζθΫξσλ Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ 

ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ 

ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξόζσπνο       

ΠξνζθΫξνληα 
Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά, είηε ν ίδηνο δειαδή ν Πξνζθέξσλ είηε 

ν λφκηκνο θαηαζηαηηθά εθπξφζσπνο ηνπ, είηε πξφζσπν εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, ν εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

ΑλΪδνρνο Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

http://www.demokritos.gr/
mailto:mzap@eeae.gr
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αληηθεηκέλνπ. 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ε νπνία ζα ππνγξάςεη κε 

ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Αληέθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ, εθφζνλ ην επηζπκεί, κε έγγξαθε 

δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. 

Δπηηξνπά 

Γηαγσληζκνύ 
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

Γηαθάξπμε Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / 

Πξνζθέξνληεο / ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. 

Πξνθάξπμε Ζ πεξίιεςε  ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πνπ απνζηέιιεηαη λνκίκσο 

θαη εκπξνζέζκσο γηα δεκνζίεπζε. 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Δ.Δ.Α.Δ 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γεκνπξαηνύκελνπ 

ΑληηθεηκΫλνπ 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α θαη φπσο αλαιχεηαη γηα θάζε 

Σκήκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

ύκβαζε Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. σο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. 

πκβαηηθΪ ηεύρε Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπλ. 

πκβαηηθό Σέκεκα Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 

A.2. ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ Δ.Δ.Α.Δ. 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Ν. 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο" (ΦΔΚ  

13/Α/85) 

2. Σν άξζξν 28 ηνπ Ν. 1733/87 «χζηαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ.» ΦΔΚ 43/Α/87 

3. Σελ ΚΤΑ κε Α.Π. : 17176 «Αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΑΔ» ΦΔΚ 

832/Β/88 

4. Σελ ππ‟ αξηζ. ΔΔΑΔ/1/829/88 ΤΒΔΣ ΦΔΚ 924/Β/88 «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο 

ππνγξαθήο»  

5. Σν απφζπαζκα Πξαθηηθψλ ηεο 193εο πλεδξίαζεο / 07.11.2008  ηνπ Γ.. 

«Μεηαβίβαζε απφ ην Γ.. κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Πξφεδξν». 
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6. Σε ζχζηαζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηεο ΔΔΑΔ ΦΔΚ 696/Β/88. 

7. Σν Π.Γ. 404/93 «Οξγαληζκφο ηεο Δ.Δ.Α.Δ.» ΦΔΚ 173/Α/93. 

8. Σνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/22.03.94) «Παξαθξάηεζε θφξνπ» 

9. Σνπ Ν. 2286/95 "Βαζηθφο λφκνο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 19Α/1.2.1995) 

10. Σσλ άξζξσλ 79-85 ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247Α/1995) – πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2286/95 

11. Σνπ Π.Γ. 27/96 (ΦΔΚ 19/1.02.96) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ» 

12. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν. 2496/97 «Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε» ΦΔΚ 87/Α/97 

 

13. Σν Ν. 3886/2010 Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

(ΦΔΚ 173Α/30.09.10) 

 

14. Σν Ν. 2919/01 ΦΔΚ 128/Α/25.06.01 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 1514/85». 

15. Σνπ Π.Γ. 118/07 "Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 150A/10.07.07) 

16. Σν άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α΄ 202/19.08.05)  ην νπνίν ελζσκαηψζεθε 

ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 

17. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ “πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 

18. Σελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». (Φ.Δ.Κ. 13/Α/3-2-2006) 

19. Σελ ππ‟ αξηζκ.2300 ΔΦΑ (493) ΚΤΑ «Σξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

απφ θάζε θεξαία» (ΦΔΚ 346/Β/3-3-2008) 

20. Απφθαζε Πξνέδξνπ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κε Α.Π.:Π/271/84/11.03.11 

κε ΑΓΑ: 4Α18469ΖΔΡ-3 
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

 

Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε πκθΫξνπζα από 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, γηα ηελ «Αλάζεζε ζε ζπλεξγεία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνχ κεηξήζεσλ ηεο εθπεκπφκελεο  Ζιεθηξνκαγλεηηθήο  Αθηηλνβνιίαο απφ ζηαζκνχο 

θεξαηψλ ζε φιε ηε ρψξα», πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεηξαθόζηεο πελάληα ρηιηΪδεο 

Δπξώ (450.000,00) ρσξίο Φ.Π.Α. 23%, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επηά (7) κελψλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο Απφθαζεο. 

 

A.3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

A.3.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε «Αλάζεζε ζε ζπλεξγεία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνχ κεηξήζεσλ ηεο εθπεκπφκελεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο  Αθηηλνβνιίαο απφ ζηαζκνχο 

θεξαηψλ ζε φιε ηε ρψξα» γηα πεξίνδν επηά (7) κελψλ, ηνπ νπνίνπ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν D. «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο.   

 

B. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

B.1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

B.1.1. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ Δπξψ 

Σεηξαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο (€450.000,00) ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 23% θαη φπσο αλαιχεηαη γηα 

θάζε ηκήκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

 

Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

 

ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ θάιπςε ηνπ παξαπάλσ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν Αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ην ππφινηπν 

πνζφ.    

 

B.1.2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο , Γηεχζπλζε: Παηξηάξρνπ 

Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο /  ΣΚ. 153 10 

 

Πιεξνθνξέεο επί ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο: Δ.Δ.Α.Δ.–Σκήκα  Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ, Μαξία Εάππα, e-mail: mzap@eeae.gr, Σει: +30 210 6506806 – ΦΑΞ: +30 210 

6506762, 210 6506748 

 

mailto:mzap@eeae.gr
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B.1.3. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

o ηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: 28/03/2011 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

o ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: 01/04/2011 

o ηνλ Διιεληθφ Σχπν: 01/04/2011 

o Αλάξηεζε ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ: 01/04/2011 

Δπίζεο, απνζηνιή ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

o ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Υεηξνηερλίαο (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.): 01/04/2011 

o ηα Δπηκειεηήξηα: 01/04/2011 

Αλάξηεζε ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 01/04/2011 

 

B.1.4. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ & 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβΪιινπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο κε επζχλε ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε 

απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά θαη παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ, 

ζηε Γηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγία Παξαζθεπή, 15310, Αηηηθή, 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ, (Σειέθσλν: 2106506806 ή 6700), κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη πεξηέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθαξκνγή άξζξνπ 11 Π.Γ. 118/2007)  δειαδή κέρξη ηηο 11/05/2011 θαη 

ψξα 14:00 κ.κ.  

 

Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. έγθαηξα, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ 

απνζθξαγηζζεί. 

 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

 

Σέινο, ε απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε δηελΫξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα ιάβεη ρψξα 

ζηηο 12/05/2011 θαη ώξα 10:30 π.κ. ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζηε δηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ 

θαη Νεαπφιεσο, Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ 153 10 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο 

Δ.Δ.Α.Δ. 
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B.1.5. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. απφ ηε δηεχζπλζε Παηξηάξρνπ 

Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ. 153 10, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ, ηει +302106506806. Ζ παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) απφ 01/04/2011 

ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Δ.Δ.Α.Δ. 

δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

 

Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη θαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ζην 

δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε http://www.eeae.gr απφ 01/04/2011.  Γηα ηνλ ηξφπν απηφ δηάζεζεο 

νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία: επσλπκία, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ππεχζπλν ππάιιειν, 

έηζη ψζηε ε Δ.Δ.Α.Δ. λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε 

Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά 

έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ‟απηήο.  Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην δηαδίθηπν ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνζηείινπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κέζσ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ζην                  

+30-210-6506762 γηα ηελ παξαιαβή ηεο, αιιηψο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ έρνπλ παξαιάβεη. 

 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο 

Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

B.1.6. ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Οη Πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο ην αξγφηεξν ελλΫα (09) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ήηνη κέρξη θαη 02/05/2011. 

 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ – Δ.Δ.Α.Δ. κε ηειενκνηνηππία (θαμ)  ζην  +30-210-6506762, 6506748 ή ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν mzap@eeae.gr, ππφςε θαο Μ. Εάππα. 

 

Οη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζπγρξφλσο ζε φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο. Γηθαηνχκελνη 

δηεπθξηλίζεσλ είλαη φζνη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο έρνπλ δειψζεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ην 

αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ.  

 

Ζ απνζηνιή ησλ απαληήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  Καλέλαο 

http://www.eeae.gr/
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πξνζθέξνληαο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. 

 

B.2. ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

B.2.1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ηδίσο δε κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηελ αξρή ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ, δηπισκάησλ θιπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν, κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε Γηαγσληζκφ, είλαη αλνηθηή, 

επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.  Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.    

Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο 

ηελ Γηαθήξπμε ή / θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

 

B.2.2. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

πξνζψπσλ ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπλαθή έξγα, 

 πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ  δηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΝ ISO/IEC 17025 απφ ην Δ.Τ.Γ. είηε απφ θνξέα κέινο ηεο Ακνηβαίαο 

πκθσλίαο Γηαπίζηεπζεο (Multilateral Agreement-MLA) κε πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

δηαπίζηεπζεο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ησλ εθπεκπφκελσλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ θεξαηψλ (λα εκπίπηεη δειαδή 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ.αξηζ. 2300 ΔΦΑ (493) Κ.Τ.Α., ΦΔΚ 346/Β/3-3-2008)  

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην λφκν 2513/1997, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή 

ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. 

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά απνθηνχλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, 

ππφ ηηο θαησηέξσ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο: 

 Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 

πξνκεζεπηή ζην θνηλφ ζρήκα θαζψο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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 Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. 

 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ ε ζχκβαζε 

θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη 

λα δεηήζεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα 

δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην 

εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην 

ηπρφλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. 

Σα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγµέλε ελαζρφιεζε θαη 

ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπµέλεο γλψζεηο, ζεµαληηθή θαη ηεθµεξησµέλε εµπεηξία ζηνπο ηνµείο ηνπ 

παξφληνο έξγνπ, ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα ∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν Β.3.2. ηεο 

παξνχζαο.  

 

B.2.3. ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη:  

(α) δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, φπσο ηζρχεη θαη φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην, ηεξνπµέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηµέλα, φζνη Πξνζθέξνληεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα:  

i.  ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2  

 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ.  

ii.  δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πµβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο  

 θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πµβνπιίνπ.  

iii.  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ  

 πξνζηαζία  ησλ  νηθνλνµηθψλ  ζπµθεξφλησλ  ησλ  Δπξσπατθψλ  

 Κνηλνηήησλ.  

iv. λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηελ λνµηµνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

v. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα 

ρξεσθνπία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ θψδηθα. 

 

(β) είλαη πησρνί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ, 
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νη δεκφζηνη νξγαληζκνί).    

 
(γ) βξίζθνληαη ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θνηλή εθθαζάξηζε (κφλν 

ηα λνκηθά πξφζσπα) ή αλάινγε θαηάζηαζε γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο.   

(δ) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχµθσλα µε ηελ λνµνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεµέλνη ή 

ζχµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία  

(ε) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσµή ησλ θφξσλ θαη 

ηειψλ ζχµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία.  

(ζη) γηα ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ηεο εµεδαπήο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή 

αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιήςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψµαηα ή 

έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο µε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχµθσλα µε ηηο θαηά πεξίπησζε 

εθαξµνδφµελεο γηα απηά λνµνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ή ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη 

επίζεο εάλ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνµνζεηεµάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ηνπ Π.∆ 118/2007, άξζξν 6.   

(δ) ζπκκεηέρνπλ σο ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ 

κέινο ηεο.   

Απνθιείνληαη επίζεο:  

α) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα 

πξνβιεπφµελα ζην άξζξν Β.3.2. παξάγξαθνο Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο  

(β) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηνλ παξφληα Γηαγσληζµφ 

ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν Β.2.2., νη πξνζθέξνληεο πνπ δελ 

ππνβάινπλ ηα νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν Β.3.2. «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Φάθεινο Α» 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.   

(γ) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή 

αλάινγεο απφθαζεο αιινδαπνχ δεκνζίνπ.   

B.2.4. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ο Πξνζθέξσλ πξέπεη λα πιεξνί θαηά δήισζε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν Β.3.2. 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» - Τπεχζπλε Γήισζε Νν ΗΗ – ηεο παξνχζαο  θαη λα 

ηεθκεξηψλεη επαξθψο ζην θάθειν πνπ θαηαζέηεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν Β.4. 

«Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηεο παξνχζαο, ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 

επαγγεικαηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη λα 

αλαιάβεη ηελ δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε.  



  ΑΓΑ:4ΑΓΒ469ΗΔΡ-8 

 

ειίδα 15 από 54 

«Ανάθεση σε σςνεπγεία εκτέλεσηρ σςγκεκπιμένος απιθμού μετπήσεων τηρ εκπεμπόμενηρ Ηλεκτπομαγνητικήρ  Ακτινοβολίαρ από 

σταθμούρ κεπαιών σε όλη τη σώπα ”» 

1. Να δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη κε 

επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ην απνδείμεη, 

πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζήο ηνπ: 

- ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ηνπ. 

- επηρεηξεκαηηθή δνκή. 

- ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 

- Τπεξεζίεο – Δκπεηξία ζε ζέκαηα κεηξήζεσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζην 

πεξηβάιινλ ζηαζκψλ θεξαηψλ, θαη παξεκθεξείο ππεξεζίεο 

2. Να έρεη θχθιν εξγαζηψλ γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο.   ε 

πεξίπησζε δε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε λα ππνβάιιεη γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

παξαπάλσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. 

 

B.3. ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

B.3.1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζηελ Διιεληθά γιώζζα. ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε 

γιώζζα Ϊιιε, εθηόο ηεο Διιεληθάο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθΪ από επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιώζζα. 

 

Καη‟ εμαίξεζε ηερληθνί φξνη είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή ή κφλν ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή. Σα εγρεηξίδηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε ζηελ ειιεληθή, είηε ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα.   
 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη 

πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  
 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ» 

(επσλπκία, δηεχζπλζε, ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά, ηειέθσλν, email, fax) 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

«Ανάθεση σε σςνεπγεία εκτέλεσηρ σςγκεκπιμένος απιθμού μετπήσεων τηρ 

εκπεμπόμενηρ Ηλεκτπομαγνητικήρ  Ακτινοβολίαρ από σταθμούρ κεπαιών σε όλη τη 

σώπα»  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: Γ.β./271/62/14.03.11 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ : ΥΥ/ΥΥ/2011 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:12/05/2011 
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Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, θαθέινπο, επί 

πνηλή απφξξηςεο, δειαδή:  

ΦΑΚΔΛΟ Α - «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

παξαγξάθνπο θαη ζα αθνξνύλ ην ηκάκα ά ηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα ππνβΪιιεηαη 

πξνζθνξΪ εθηόο ηεο Δγγπεηηθάο πκκεηνράο ε νπνέα ζα ππνβιεζεέ μερσξηζηά γηα θΪζε 

ηκάκα πνπ ζα ππνβιεζεέ πξνζθνξΪ. 

ΦΑΚΔΛΟ Β «Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη 

εέλαη ππνρξεσηηθΪ ζθξαγηζκΫλνο θαη ζα αθνξΪ ην ηκάκα ά ηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα 

ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ..  

ΦΑΚΔΛΟ Γ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Γηα 

θΪζε ηκάκα πνπ ππνβΪιιεηαη νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, απηά ζα εέλαη ζε μερσξηζηό θΪθειν 

ζθξαγηζκΫλε. 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο: 

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

Σερληθά ΠξνζθνξΪ:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν. 

Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν. 

 

Όινη νη επηκΫξνπο θΪθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνλ ηίηιν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο 

θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο. 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη 

λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

  

ε Ϋλα από ηα αληέηππα πνπ νξέδεηαη σο πξσηόηππν θαη ζε θΪζε ζειέδα ηνπ, πξΫπεη λα 

αλαγξΪθεηαη επθξηλώο ε ιΫμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξΪθεηαη από ηνλ 

ΠξνζθΫξνληα. Σν πεξηερόκελν ηνπ πξσηόηππνπ εέλαη επηθξαηΫζηεξν από ηα Ϊιια 

αληέηππα, ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο απηώλ κε ην πξσηόηππν. 

Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 
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ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 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 αλαθεθαιαησηηθΪ ζηελ αξρά ηεο πξνζθνξΪο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. 

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά θαη εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα. Όιεο νη 

δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο 

θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν Πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη 

πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.   

 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ Πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν Πξνζθέξσλ είλαη απνιχησο 

ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη φηη έρεη 

κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ.   

 

ΑληηπξνζθνξΪ ά ηξνπνπνέεζε ηεο πξνζθνξΪο ά πξόηαζε πνπ εμνκνηώλεηαη κε 

αληηπξνζθνξΪ εέλαη απαξΪδεθηε θαη δελ ιακβΪλεηαη ππόςε. 

 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 

Γηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 

δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ Πξνζθεξφλησλ πξέπεη 

λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Οη 

απαληήζεηο απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

Οη αλσηέξσ αξρέο ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ΦΑΚΔΛΟ Γ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ» ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν κφλν απφ ηνλ Πξνζσξηλφ 

Αλάδνρν (Παξάγξαθνο Β.4).   
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B.3.2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Α «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Α «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε 

Πξνζθέξσλ, πξέπεη λα πεξηέρεη (εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 θαη 8
α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο): 

 

Α. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά ζπκκεηνράο  

Οη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα θαηαζΫζνπλ Δγγύεζε πκκεηνράο ζην Γηαγσληζκό, ην 

πνζό ηεο νπνέαο πξΫπεη λα θαιύπηεη ην 5% ηεο πξνϋπνινγηζζεέζαο αμέαο 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ ηνπ θΪζε ηκάκαηνο γηα ην νπνέν ππνβΪιιεηαη 

πξνζθνξΪ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, 

πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ.  

Αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 

(Τπόδεηγκα F.1) θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ 

εθδφηε, ηελ Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη, ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη, ηε ζρεηηθή Γηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ηνπο φξνπο φηη (α) παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, (β) φηη 

ν εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο, (γ) φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ 

δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, (δ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ 

θαη (ε) φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

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

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή πέληε (5) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο 

Πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

θαη εηδηθφηεξα:- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη – θαηάπησζε 
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ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα  ε πεξίπησζε πνπ 

πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνγξαθήο 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 γηα ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Β.  Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO/IEC 17025 

απφ ην Δ.Τ.Γ. είηε απφ θνξέα κέινο ηεο Ακνηβαίαο πκθσλίαο Γηαπίζηεπζεο (Multilateral 

Agreement-MLA) κε πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ 

ησλ εθπεκπφκελσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ θεξαηψλ (λα 

εκπίπηεη δειαδή ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ.αξηζ. 2300 ΔΦΑ (493) Κ.Τ.Α., ΦΔΚ 346/Β/3-

3-2008). 

Γ. Τπεχζπλε δήισζε Νν.Η  γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνπ Ν. 

1599/1986, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, λνκίκσο ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, δειψλεη φηη: 

1. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ, 

νη δεκφζηνη νξγαληζκνί). 

2. δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

3. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

5. έρεη εγγξαθεί ζε νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν ηζνδχλακν νξγαληζκφ ή επαγγεικαηηθή 

έλσζε.  Δθφζνλ δελ έρεη ππνρξέσζε εγγξαθήο λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε απφ ηελ νπνία 

λα απνδεηθλχεηαη ε κε ππνρξέσζε εγγξαθήο ηνπ. 

6. δελ ζπκκεηείρε ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

7. δελ θαηεγνξείηαη γηα δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

8. δελ θαηεγνξείηαη γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

9. δελ θαηεγνξείηαη γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ 

πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

10.δελ θαηεγνξείηαη γηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, άξζξν 8 παξ. 

2 ηνπ Π. Γ. 118/07. 

11.δελ είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ    απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

12.δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο. 
 

Γ.  Τπεύζπλε Γάισζε (Νν ΗΗ)  ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνπ Ν. 1599/1986, λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα 

ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, 
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ζχκθσλα κε ηελ νπνία κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειψλεη φηη ζα 

πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξνζεθφλησο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ  απαηηνχληαη απφ ηελ 

Γηαθήξπμε ζην άξζξν Β.4 «Φάθεινο Γ – Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» απηήο, σο 

απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο / νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο.  
 

Δ.  Τπεύζπλε Γάισζε (Νν ΗΗΗ) ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνπ Ν. 1599/1986, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 

γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειψλεη φηη: 

1. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ ν Πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε γλψζε.  

2. Ζ ππνβαιιφµελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ  αλάινγνπ ηκήκαηνο ή 

ηκεκάησλ ηνπ πξνθεξπζζφµελνπ έξγνπ.  

3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

4. Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ Γηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ ∆εµνζίνπ µε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη 

δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ αληίζηνηρε αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο.  

5. πκκεηέρνπλ ζε µία µφλν πξνζθνξά γηα ην θάζε ηκήκα γηα ην νπνίν ελδηαθέξνληαη 

ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν Β.3.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

6. Θα δηαηεξήζνπλ εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ 

ηεζνχλ ππφςε ηνπο θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή 

επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην. 

 

Σ. ΦΔΚ ά Καηαζηαηηθό πνπ λα δειψλεη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα.  

 

Ε.  Παξαζηαηηθό Δθπξνζώπεζεο, ΜΟΝΟ εθφζνλ ν Πξνζθέξνληαο ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ 

κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

B.3.3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Β «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ ζα ζπληαρζεί κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, δνκή, ηάμε θαη αξίζκεζε πνπ έρνπλ ζπληαρζεί νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Άξζξν D.) 

θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

B.3.4. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θΪθεινο Γ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ, είλαη 

ζθξαγηζκέλνο θαη πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνζθέξνληνο. Ο Πξνζθέξσλ ζα 

ππνβάιεη μερσξηζηή ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην θάζε ηκήκα πνπ 

ελδηαθέξεηαη. 

1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη απαξαίηεηα ζε ΔΤΡΧ, ρσξέο ΦΠΑ ζα αλαγξάθνληαη δε 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
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πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  Οη πξνζθνξέο νη νπνίεο 

νξίδνπλ χςνο δαπάλεο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε δηαθήξπμε γηα ην 

ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο ή γηα θάπνην ηκήκα, απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο πνπ ην χςνο δαπάλεο πνπ νξίδνπλ επξίζθεηαη εθηφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

2. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηελ ηηκή ζε Δπξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Δπξψ πξνο μέλν 

λφκηζκά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

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

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο.  Σν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξν ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

4. Πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά κε ηελ έλδεημε «ΥΧΡΗ ΚΟΣΟ».  

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε αλά ηκήκα ή θαη 

ζην ζχλνιν ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

6. Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, 

ζην νπνίν ππάγεηαη ε εξγαζία.  ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., 

απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

7. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη 

Πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ 

παξάηαζε απηή, λα ππνβάινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

8. Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Ζ 

θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξψ. 

9. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε Πξνζθέξνληεο 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.    

 

B.3.5. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα ηΫζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ηεζζΪξσλ (4) κελψλ.  

 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη Πξνζθέξνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλσηάηνπ νξίνπ είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ 
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ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

 

Ο Πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν Πξνζθέξσλ 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

 έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη  

 θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

B.3.6. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο Πξνζθέξσλ, ν 

νπνίνο ζα ππνβάιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ 

απηψλ. 

 

B.3.7. ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθΫξνληεο κπνξνύλ λα ππνβΪιινπλ  πξνζθνξΪ γηα  Ϋλα ά πεξηζζόηεξα  ηκάκαηα 

ηνπ Ϋξγνπ (κΫρξη θαη 5 ηκάκαηα) ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν Β.3.1. ηεο παξνύζαο δηαθάξπμεο.  

Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ απηώλ γέλεηαη μερσξηζηΪ γηα θΪζε ηκάκα θαη 

αλεμΪξηεηα ηνπ αξηζκνύ ησλ ηκεκΪησλ πνπ επΫιεμε λα ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ ν θΪζε 

πξνζθΫξσλ.   ΠξνζθνξΪ πνπ αθνξΪ κΫξνο θΪπνηνπ ηκάκαηνο δελ γέλεηαη απνδεθηά. 

 

B.4. ΦΑΚΔΛΟ Γ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΦΪθεινο Γ ππνβΪιιεηαη κόλν από ηνλ Πξνζσξηλό ΑλΪδνρν  

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο), κεηά 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,  νθείιεη λα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά, εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή θαμ, ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

 

B.4.1. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αδηθήµαηα φπσο αλαιπηηθά 
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πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν Β.2.3 παξ. v, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (φπσο 

ελζσκαηψζεθε ζην άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/07). 

 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

 Σα θπζηθά πξφζσπα 

 Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

 Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

 Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνληαο χκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

είλαη πησρφο θαη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε θήξπμεο πηψρεπζεο (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ 

θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ).    

         

 Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), κε 

εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαζψο θαη ππεχζπλε 

δήισζε κε αλαθνξά ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

ππφρξενο.     

 

 Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο, κε εκεξνκελία έθδνζεο 

πξνγελέζηεξε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 

Πξνζθέξνληαο -Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 

ππνρξεώζεηο ηνπ. 

 

 Τπεχζπλε δήισζε κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, φηη είλαη ζπλεπήο 

ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, φηη ν Πξνζθέξνληαο δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ 

άιινπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

B.4.1.1. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΝΟΜΗΚΑ 

ΠΡΟΧΠΑ 

ηε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξνληαο - Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν ζα 

πξΫπεη επηπιΫνλ λα θαηαηεζνύλ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί 

ζε θαηάζηαζε θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ζε 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ λνκνζεηεκάησλ ή 
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αλάινγεο θαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο Πξνζθέξνληεο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα). 

 

Δπί εκεδαπώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο 

εθδίδεηαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην Γηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 7
α
.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.   

 

Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκΫλεο επζύλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

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

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην Γηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

ηε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξνληαο - Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη πλεηαηξηζκόο: 

 Πηζηνπνηεηηθφ λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

 

B.4.1.2. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΠΡΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ / ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ (ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Π.Γ. 118/07): 

ΓεληθΫο 

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

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο 

ππνβνιή ηνπο. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε 

έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη ην δηθαηνινγεηηθφ λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην Πξνζθέξνληα πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Γηα Έλσζε Πξνζώπσλ 

 „Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ / αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, 

εκεδαπφ / αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ : 

 λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε / Κνηλνπξαμία.  

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη 

θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο.  

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

Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο (leader). 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη 

ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη 

ζην Γηαγσληζκφ. 

 Ζ Έλσζε Πξνζψπσλ δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί 

ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα 

πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε 

Πξνζψπσλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο 

Πξνζψπσλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη 

κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, ε 

χκβαζε 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 χκβαζεο ηφηε απηά 

νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ 

αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ σζηφζν, 

πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

B.4.2. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ & 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ, ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ, 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Ο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξεί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο κε ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα θάησζη: 

 

 Σερληθά & Δπαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα:  

1. Πηζηνπνηεηηθφ επηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ (φρη νη ζπλεηαηξηζκνί), κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ, αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικα πνπ 

αζθεί θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη ηέινο φηη εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  Δθφζνλ δελ έρεη ππνρξέσζε εγγξαθήο λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε απφ 

ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε κε ππνρξέσζε εγγξαθήο ηνπ. 

2. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ηερληθή ππνδνµή, ην 

απαζρνινχµελν πξνζσπηθφ, ηελ εκπεηξία ζε ζπλαθή έξγα θαη ηε δπλαηφηεηα 

εθηέιεζεο ηνπ δεηνχµελνπ έξγνπ θαζψο επίζεο πεξηγξαθή ησλ µέζσλ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ παξερφµελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ. 

3. Καηάινγν ζπκβάζεσλ κε νξγαληζκνχο, εηαηξείεο θαη άιινπο θνξείο γηα κεηξήζεηο 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ θεξαηψλ, ζηνλ νπνίν λα 
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αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα έξγα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.  Αλ νη απνδέθηεο 

ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα, ε πξνζήθνπζα πινπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ 50% εθάζηνπ ησλ έξγσλ, απνδεηθλχεηαη µε ζρεηηθή βεβαίσζε ή πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ νη 

απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

απνδεηθλχεηαη µε βεβαίσζε ή ζρεηηθή δήισζή ηνπο.   

 

 Σεθκεξίσζε σο πξνο ηελ θεξεγγπόηεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

επΪξθεηα:  

1. Βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Πξνζθέξνληα (Πιελ ησλ 

Γεκνζίσλ Φνξέσλ). 

2. Ηζνινγηζµνχο ή απνζπάζµαηα ηζνινγηζµψλ ή εθθαζαξηζηηθά ζεµεηψµαηα ζηελ 

πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη λνµηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο ηζνινγηζµνχ, ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπµέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ 

Γηαγσληζµνχ νηθνλνµηθψλ ρξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ ηφηε λα ππνβάιιεη  γηα φζεο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη.  

 

B.5. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν Β 1.4. ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο.  

 

B.5.1. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη παξαιεθζεί, 

γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ δεκφζηα, παξνπζία ησλ 

πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζπληάζζεη Πξαθηηθά ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν 

(2) φκνηα αληίηππα. 

 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

Απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο πξνζθνξάο, ν Φάθεινο Α ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο  θαζψο θαη ν Φάθεινο Β ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πεξηέρνπλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθηφο απφ ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα, κνλνγξάθνληαη θαηά θχιιν απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Ο Φάθεινο Γ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ απνζθξαγέδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ππνγξάθεηαη θαη 

ζθξαγίδεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε. 
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Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ ζε 

Πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.  

Οη θπξίσο θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ θξαηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.  

 

B.5.2. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΦΑΚΔΛΟ Α) 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Φάθειν Α θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ ζε Πξαθηηθφ ηεο.  ην ίδην Πξαθηηθφ θαη εθφζνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πξνθχςεη αλάγθε απφξξηςεο πξνζθνξψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ 

παξνχζα πξνυπνζέζεηο, ε Δπηηξνπή ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο γηα ηηο πξνζθνξέο 

απηέο. Σν Πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη καδί κε ηηο απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο ζηελ Τπεξεζία 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

 

B.5.3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (ΦΑΚΔΛΟ Β)  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ελζηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ελεκεξψλεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ηνπο 

Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξψην ζηάδην ειέγρνπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (ελδερνκέλσο κεηά ηελ επηηπρή άζθεζε ελζηάζεσλ) γηα 

ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 

απαηηήζεηο - Πξνδηαγξαθέο ηα παξερφκελα απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα: 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ηηο απνδεθηέο 

πξνζθνξέο θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία 

απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.  

Πξνρσξεί ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο, δηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία ην/α πξαθηηθφ/ά ηεο, 

γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

Σα  επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ  πίλαθα:  
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Κξηηάξηα Αμηνιόγεζεο 

Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

   πληειεζηάο 

βαξύηεηαο ησλ 

επηκΫξνπο 

ζηνηρεέσλ ηνπ 

θξηηεξένπ 

πληειεζηάο 

βαξύηεηαο ηνπ 

θξηηεξένπ 

 Κξηηάξην 1: πκθσλέα ηεο πξνζθνξΪο κε ηηο  

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο  
 80 % 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ 

ηερληθνχ θαθέινπ. αθήλεηα θαη πιεξφηεηα 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε βάζε ηα δεηνχκελα 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

10 %  

 Μεζνδνινγία κεηξήζεσλ θαη πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ (κε ζαθή δηαρσξηζκφ γηα κεηξήζεηο ζην 

πεξηβάιινλ δηαθφξσλ εηδψλ ζηαζκψλ θεξαηψλ 

- αλαιπηηθά) &  

 Δπάξθεηα ηερληθήο ππνδνκήο: αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο. 

(Αλαθέξαηε ζπλνιηθφ αξηζκφ νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη γηα θάζε φξγαλν: νλνκαζία, 

θαηαζθεπαζηήο/κνληέιν, αξηζκφο ζεηξάο, 

εκεξνκελία παξαιαβήο θαη έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο, εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, 

εχξνο κεηξνχκελσλ κεγεζψλ - θιίκαθεο, 

πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο, εζσηεξηθνί 

έιεγρνη πνηφηεηαο – δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε βιαβψλ / 

απνθιίζεσλ)    

40 %  

 Γνκή, ζχλζεζε, ζηειέρσζε, θαηαιιειφηεηα θαη 

νξγάλσζε ηεο νκάδαο ηελ νπνία ζα δηαζέζεη ν 

Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Σερλνγλσζία θαη εμεηδίθεπζε ησλ ζηειερψλ 

ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ, ζαθήλεηα θαη επάξθεηα νξηζκνχ 

θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο, βηνγξαθηθά.  

30 %  

Κξηηάξην 2: ΥξνλνδηΪγξακκα εξγαζηώλ – 

πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ.  

Xξόλνο πεξΪησζεο ησλ κεηξάζεσλ θαη 

παξΪδνζεο όισλ ησλ παξαδνηΫσλ.  πκθσλέα 

ηεο κνξθάο θαη ηνπ πιάζνπο ησλ παξαδνηΫσλ 

κε βΪζε ηα δεηνύκελα ζην ΚεθΪιαην 2 (2.1-2.7) 

ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

 20 % 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο βαζκνινγίαο ηεο θάζε Σερληθήο πξνζθνξάο (Σx) ζχκθσλα κε ηα  

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηελ θιίκαθα 0-100. 
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ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 

ε ηερληθή πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή θαη βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 

βαζκνχο. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππεξθάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ε ηερληθή πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή θαη βαζκνινγείηαη απηφλνκα κέρξη 110 

βαζκνχο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (απνθιίζεηο), ε ηερληθή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, δηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία ην/α Πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα 

ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο 

 

B.5.4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  (ΦΑΚΔΛΟ Γ) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ελζηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, νη ζθξαγηζκέλνη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη – γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ 

απνδεθηέο – ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο.   

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ελεκεξψλεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ηνπο 

Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην δεχηεξν ζηάδην 

ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (ελδερνκέλσο κεηά ηελ επηηπρή άζθεζε ελζηάζεσλ) γηα 

ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ ηερληθά 

απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξακέλνπλ ζηελ 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ψζηε λα επηζηξαθνχλ ζηνπο Πξνζθέξνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αθνινπζήζεη 

ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία: 

Διέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

Καηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη σο ππεξβνιηθά 

ρακειέο. ηελ πεξίπησζε απηή δεηείηαη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο 

αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ  παξνρήο 

ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν 

Πξνζθέξσλ ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο.  Δάλ θαη 

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

ρακειέο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Δθφζνλ ππάξρνπλ απνξξηπηέεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνζθνξέο, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην 

Πξαθηηθφ απφξξηςεο ζηελ Τπεξεζία, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο 

ιφγνπο απφξξηςεο, ψζηε λα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφξξηςεο. 
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Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο απνξξηθζέληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ ή ηελ εθδίθαζε απηψλ, ε Δπηηξνπή 

πξνρσξά ελ ζπλερεία ζηελ θαηάηαμε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νδεγείηαη 

ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Ζ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

παξνχζαο πξνκεζεπηή, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή άπνςε. 

  

Ζ επηινγά ηνπ Αλαδόρνπ ζα γέλεη κε θξηηάξην ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα πξνζθνξΪ γηα ην 

θΪζε ηκάκα i ηνπ Ϋξγνπ (i=1, 2, 3 , 4 , 5), ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

 

 
Oi

O

T

Ti
i

min
*55,0

max
*45,0 , 

φπνπ : 

 i, ν ζπληειεζηήο ηεο εθάζηνηε  ππφ αμηνιφγεζε πξνζθνξάο γηα ην ηκήκα i,  

 Ti ε βαζκνινγία ηεο εθάζηνηε  ππφ αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Tmax ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία κεηαμχ ησλ αμηνινγνχκελσλ πξνζθνξψλ γηα ην 

ηκήκα i  

 Οi ην ηίκεκα ηεο εθάζηνηε ππφ αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ην ηκήκα 

i 

 Omin ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ηίκεκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κεηαμχ ησλ 

αμηνινγνχκελσλ πξνζθνξψλ γηα ην ηκήκα i 

Αλάδνρνο αλά ηκήκα ζα είλαη απηφο πνπ ε πξνζθνξά ηνπ ζα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν  

ζπληειεζηή i. 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ 

Πίλαθα, θαηά αχμνπζα ζεηξά κεγαιχηεξνπ ζπληειεζηή i. Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά πνπ 

ζα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν  ζπληειεζηή i. 

 

B.5.5. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Β 3.4. θαη ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ ή ηελ 

εθδίθαζε απηψλ, ε Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάηαμε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ζηελ αλΪδεημε ηνπ Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ γηα θΪζε ηκάκα.   

Ζ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ εληφο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξνζθέξνληα γηα 

θάζε ηκήκα κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  Ζ 

ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ Πξνζθεξφλησλ γηα θάζε ηκήκα γίλεηαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο αθνχ ζηαζκηζηνχλ νη αμηνινγήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ.  Ζ  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαδεηθλχεη ηνλ πξνηεηλφκελν Πξνζσξηλφ Αλάδνρν 

γηα θάζε ηκήκα ηνπ Έξγνπ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ.  ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ζε θάπνην ηκήκα, σο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν 
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κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη Πξνζθέξνληεο 

πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γηελέξγεηαο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.  Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ ψζηε λα αζθήζνπλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

 

B.5.6. ΔΛΔΓΥΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ΦΑΚΔΛΟ Γ) 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο, ν 

Πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ελφο ηκήκαηνο ή πεξηζζνηέξσλ, 

εληφο πξνζεζκίαο εέθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν Β.4. ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο (ΦΑΚΔΛΟ Γ – Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ).  ΔΪλ θΪπνηνο από 

ηνπο ΠξνζθΫξνληεο Ϋρεη θεξπρηεέ Πξνζσξηλόο ΑλΪδνρνο εέηε γηα Ϋλα εέηε γηα 

πεξηζζόηεξα ηκάκαηα ζα ππνβΪιεη κόλν κέα θνξΪ ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηα Ϋγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην Ϊξζξν Β.4 ηεο παξνύζαο Γηαθάξπμεο. 

 

Ο θάθεινο (ΦΑΚΔΛΟ Γ) δηαβηβάδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ζα ελεκεξψζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ 

φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο είραλ θξηζεί απνδεθηέο κέρξη απηφ ην 

ζηάδην, γηα ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ην ρψξν φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε 

ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (ΦΑΚΔΛΟ Γ). Ζ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο 

θαηαθχξσζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαη λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ 

είηε ηελ απφθαζή ηεο πεξί ηεο αλαθήξπμεο ηνπ Πξνζσξηλνχ σο Οξηζηηθνχ Αλαδφρνπ γηα 

θάζε ηκήκα, είηε ηεο απφξξηςήο ηνπ, αλαιχνληαο θαη ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, δηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία ην/α Πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν Β.4. ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία θεξχρηεθε πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ηφηε 

αλαδεηθλχεηαη Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ν Πξνζθέξσλ κε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  γηα ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία ζπκκεηείρε ζηνλ 

δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ Πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 
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φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη 

(εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Πξνζθέξσλ ππνβάιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ Β.4. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην Πξνζθέξσλ δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην πξν ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ Β.4., θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνζθέξνληα. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνζθέξνληα εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε Γηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ άξζξνπ Β.4.2. 

(εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

 

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ΦΑΚΔΛΟ Γ), ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

 

B.5.7. ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλήζεηο επί ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

 ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή ζπκπιεξψζεσλ ή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή  γηα 

ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Τπνρξενχηαη δε λα ηηο πξνζθνκίζεη 

εγγξάθσο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε Δπηηξνπή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε θαη 

ην νπνίν δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

 Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. ε πεξίπησζε 

κε πξνζθφκηζεο ησλ δηεπθξηλίζεσλ ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

B.6. ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηνη.  

Οη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη 

επίζεο πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε.  

Οη απνξξίςεηο ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη κεηά απφ ηελ δηαβίβαζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ησλ ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο πνπ κεξηκλά γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφξξηςεο. 
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B.7.  ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζε θάζε επηκέξνπο ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ, ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. Ζ πξφζβαζε είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηελ δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζε θάζε επηκέξνπο ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη φρη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή. 

Γελ επηηξέπεηαη πξφζβαζε ζε έγγξαθα πξνζθνξψλ ηα νπνία νη Πξνζθέξνληεο έρνπλ 

δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά.  Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ε εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πξνζθέξνληα. 

 

B.8. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΣΑΔΗ 

Οη  Πξνζθέξνληεο  δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθπγή θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3886/2010.  

Γηθαηνχληαη επίζεο λα ππνβάινπλ έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. Γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε παξάβνινπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Οη ελζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ (Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ & Σερλ. Τπνζηήξημεο – Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ), απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη απηή γλσκνδνηεί πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη αλαξκνδίσο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θαμ ζηνλ εληζηάκελν – πξνζθεχγνληα.  

 

 

B.9. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, θαη 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηπρφλ ελζηάζεσλ ή πξνζθπγψλ, ε Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε βέβαηα πνπ ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

δηθαηνινγεηηθά ή απηά απνδεηρζνχλ αλεπαξθή, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ θιήζε γηα 

πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ επφκελνπ θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο Πξνζθέξνληα.  

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ζηνλ Αλάδνρν δελ 

ζπλνδεχεηαη κε πξφζθιεζε ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη δελ νδεγεί ζηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηπρφλ ελζηάζεσλ ή πξνζθπγψλ ή ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθδίθαζεο απηψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Β.11 ηεο παξνχζαο.  
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B.10. ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ – ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα: 

 Καηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ επηιεγέληα ηειηθφ Αλάδνρν 

κεηά απφ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο θη αθνχ 

πξνεγνπκέλσο θιεζνχλ φινη νη Πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. 

-  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 2 Παξ.13 ηνπ Ν.2286/95  

 Μαηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε 

ή κε ησλ φξσλ.   

 Μαηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Σελ καηαίσζε  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.  

 

 

B.11. ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Τπνρξενχηαη δε λα πξνζθνκίζεη: 

 ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν C.6. ηεο παξνχζαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, ζε πεξίπησζε πνπ 

ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία. 

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηε βάζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ απνηειεί κέξνο ησλ ηεπρψλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, αθνχ ζπκπιεξσζεί κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα θαη 

κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ Γηαθήξπμε, 

νχηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Σν 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, Γηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνγξαθήο 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 γηα ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο 
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ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε ζρεηηθή πξφζθιεζε απεπζχλεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη θαμ 

ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη 

λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ 

αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη 

ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαη θαηαπίπηεη ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ. 
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C. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

ΤΜΒΑΖ : 

ΑΞΗΑ : #...............# ΔΤΡΧ 

πιΫνλ Φ.Π.Α. 23% 
 

ΘΔΜΑ: «Αλάζεζε ζε ζσλεργεία εθηέιεζες ζσγθεθρηκέλοσ αρηζκού κεηρήζεωλ ηες 

εθπεκπόκελες Η/Μ αθηηλοβοιίας από ζηαζκούς θεραηώλ ζε όιε ηε τώρα» 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο ζήκεξα, ηελ ………………….., εκέξα ……….. κεηαμχ ησλ 

εμήο ζπκβαιινκέλσλ: 

 

 ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, θαινχκελεο ζην 

εμήο ζηε ζχκβαζε απηή κε ηε ιέμε Δ.Δ.Α.Δ., λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ 

Πξφεδξν Γ.. ηεο Δ.Α.Δ.Α. Γξ. Υξάζην ΥνπζηΪδα θαη 

 

 ηεο εηαηξείαο «……………………………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ 

……………………………………………………… – κε ΑΦΜ………………… –

λφκηκα εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ θ…………………… θαινχκελνο ζην εμήο ζηε 

ζχκβαζε απηή κε ηε ιέμε «ΑΝΑΓΟΥΟ» θαη 

 

Αθνχ έιαβαλ ππ‟ φςηλ ηνπο ηα αθφινπζα: 

 

1. Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ζε ζπλεξγεία εθηέιεζεο 

κεηξήζεσλ ηεο εθπεκπφκελεο Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο ζην πεξηβάιινλ ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνχ ζηαζκψλ θεξαηψλ ζε φιε ηε ρψξα,  

2. ηελ κε αξηζκφ Γ.β./271/62/14.03.11 Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ 

Γηαγσληζκνχ. 

3. φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ αλσηέξσ Γηαγσληζκφ δήισζε φηη δηαζέηεη 

ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία θαη κε βάζεη απηή ππέβαιιε ηελ 

ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έζεζε κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ε Δ.Δ.Α.Δ 

4. φηη ε Δ.Δ.Α.Δ. απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο απηέο ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

5. ηελ κε αξηζκφ …….…………………… Απφθαζε Αλάζεζεο ηεο Δ.Δ.Α.Δ.. 

6. θαη ηελ κε αξηζκφ …….……………………… θαηαθπξσηηθή επηζηνιή ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 

πκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

C.1. ΟΡΗΜΟΗ 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθά, ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο: 

 



  ΑΓΑ:4ΑΓΒ469ΗΔΡ-8 

 

ειίδα 37 από 54 

«Ανάθεση σε σςνεπγεία εκτέλεσηρ σςγκεκπιμένος απιθμού μετπήσεων τηρ εκπεμπόμενηρ Ηλεκτπομαγνητικήρ  Ακτινοβολίαρ από 

σταθμούρ κεπαιών σε όλη τη σώπα ”» 

Έξγν 

Ζ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε 

απηή, πινπνίεζε απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην άξζξν C.4. 

 

Γηνηθεηηθά εληνιά 

Οπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζρεηηθά 

κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.   

 

Έγγξαθν 

Κάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, 

ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

 

ΖκΫξα 

Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα.   

 

ΠξνζθνξΫο  

Ζ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη 

απνηειεί κε απηή εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν. 

 

ύκβαζε 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κεηαμχ Δ.Δ.Α.Δ. θαη ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ «Αλάζεζε ζε ζπλεξγεία 

εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ κεηξήζεσλ ηεο εθπεκπφκελεο Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο απφ 

ζηαζκνχο θεξαηψλ ζε φιε ηε ρψξα» φπσο απηή είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

 

ΠαξαδνηΫα 

Όιεο νη ελδηάκεζεο ή ηειηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πξνο ηελ 

Δ.Δ.Α.Δ. ζε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο θαη φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηνπ. 

 

Σεθκεξέσζε 

Οπνηνδήπνηε πιηθφ, ζε έληππε ή / θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ αθνξά ηελ εθπφλεζε ηνπ 

Έξγνπ, θαη θάζε άιιν ρεηξφγξαθν πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα Παξαδνηέα. 

 

Παξαξηάκαηα 

 Σν ΠαξΪξηεκα 1 «Πεξηγξαθή & εθηέιεζε έξγνπ», 

 Σν ΠαξΪξηεκα 2  «.....» 

 Σν ΠαξΪξηεκα 3 «........» θαη  

 Σν ΠαξΪξηεκα 4 «........» 

 

C.2. ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
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Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (έγγξαθα, Γηνηθεηηθέο 

εληνιέο) πξαγκαηνπνηείηαη ηαρπδξνκηθά, ηειεγξαθηθά, ηειεηππηθά ή ηειεκνηνηππηθά ή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή θαη ηδηνρείξσο, σο αθνινχζσο: 

 

Γηα ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

Δ.Δ.Α.Δ. 

Σαρ.Γ/λζε: Παηξ. Γξεγνξένπ & Νεαπόιεσο  

Σαρ.θώδ.:153 10, Πόιε: Αγέα Παξαζθεπά, Αζάλα 

E – mail: __________________________ 

Σει.:210 6506700  - Φαμ: 210 6506748, 210 6506762 

--------------------------- 

Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ: 

«_____________________» 

Σαρ.Γ/λζε: ____________________ 

Σαρ.θώδ.: ___ __, Πόιε: __________________ 

E – mail: __________________________ 

Σει.:______________ - Φαμ ______________  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημή ηνπ.   

 

C.3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ χκβαζε πεξηιακβάλεη κε ζεηξά ηεξαξρίαο: 

α) Σν Δπηζπλαπηφκελν ζρέδην ζχκβαζεο (φπσο ζα ζπκπιεξσζεί). 

β) Σηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη έρνπλ 

παξαζρεζεί). 

γ) Σελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

δ) Σελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

ε) Σελ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ. 

ζη) Σα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο απνηεινχκελα απφ ην έληππν πιηθφ πνπ ππνβιήζεθε κε 

ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

C.4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη «Ζ αλάζεζε ζε ζπλεξγεία εθηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ κεηξήζεσλ ηεο εθπεκπφκελεο Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο απφ ζηαζκνχο 

θεξαηψλ ζε φιε ηε ρψξα» γηα πεξίνδν επηά (7) κελψλ, θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπλνδεπκέλεο κε ηε παξνχζα ζχκβαζε πξνζθνξέο (Σερληθή θαη 

Οηθνλνκηθή) πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζην δηελεξγεζέληα Γηαγσληζκφ θαη νη 

νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.   

ηηο ίδηεο πξνζθνξέο αλαθέξνληαη θαη Δηδηθνί Όξνη ζρεηηθνί κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θπξίσο ζχκβαζεο. 
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C.5.  ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ χκβαζε είλαη ζπληεηαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 

C.6. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα θαηαζέζεη Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην πνζφ 

ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ.  

Αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 

(Τπφδεηγκα F.2.) θαη πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, 

παξ. 3 θαη παξ. 5γ ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιινκέλνπο. 

 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ πεξίπησζε απνδεκίσζεο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. εμαηηίαο θζνξάο ή δεκηάο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ 

ζε πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

θαηέζεζε ηελ κε αξ. _____________________ εγγπεηηθή επηζηνιή, ηνπ / ηεο 

__________________________________________ γηα ην πνζφ ησλ Δπξψ 

_________________________________________________ (€ #_________#). 

 

C.7. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ & ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζχκθσλα κε ηελ απφ _____________ νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ                                                             Δπξώ 

_____________________________ (_________ €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 

ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθΪ αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

ησλ παξαδνηέσλ πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηελ 

έθδνζε βεβαίσζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο.  Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο 

ζα ππνινγίδνληαη επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, ρσξίο ΦΠΑ, βαξχλνπλ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.   

 

Ζ ζπλνιηθά εηάζηα δαπΪλε δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ Δπξώ 

____________________________________________ (€__________), ζα βαξχλεη ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. θαη αθνξά ηπρφλ έμνδα γηα κέζα, πιηθά, θαη ακνηβέο ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γεληθφηεξα ή νηνπδήπνηε άιινπ ηξίηνπ ήζειε 

ρξεζηκνπνηήζεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
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Δπίζεο, ε πιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο γηα ηελ αμία θάζε παξάδνζεο ζα γίλεηαη ζε 

Δπξψ.   

 Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην 

ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία απηήο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

o  Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη θφξνο  8 % ζηελ θαζαξή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Γηα ηελ πιεξσκή απαηηνχληαη: 

1. Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ε θαιή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ , ε επηηπρήο θαη πηζηή εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

2. Σηκνιφγηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ «επί πηζηψζεη», κε ηε ζπλνιηθή αμία αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο. 

3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

4. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

C.8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα επηΪ (7) κελώλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο άηνη από __________ Ϋσο ________,.  

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ε Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη φηαλ ππάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη, λα πξνβεί κε 

απφθαζή ηεο, πνπ ζα θνηλνπνηεζεί έγθαηξα ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ζηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 

δηαθνπή ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη θακία απνιχησο αμίσζε 

γηα ηπρφλ απνδεκίσζε.   

Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπζηαζεί γηα ηνλ ιφγν απηφ κε ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ε νπνία ζα παξαθνινπζεί θαη 

ζα βεβαηψλεη θάζε κήλα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο εθφζνλ δηαπηζηψζεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο, απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ή ηηο πξνδηαγξαθέο, δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ θαηά ηα παξαπάλσ επίζεκε παξαιαβή 

θαη κπνξεί λα εηζεγείηαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε. 

 

C.9. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη απφ θάζε ηερληθή άπνςε ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζα αλαπηχμεη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα  εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθηειέζεη θαη εηδηθφηεξα γηα φ,ηη 

αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ, ζηελ αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ησλ ηδηαηηέξσλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία, δνκή, έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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C.10. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

C.10.1. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξεψλεηαη: 

α) Να ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ηηο ζπλαθείο ελ 

γέλεη αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο: 

 ζρεηηθέο κε ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη, επζχλεηαη δε πξνζσπηθά γηα θάζε παξάβαζε 

ηνπο. 

 πεξί ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο φινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί  

ζην αλαηηζέκελν έξγν κεηξήζεσλ. 

 πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ δειαδή λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε 

ηελ εξγαηηθή  λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί ακνηβψλ, σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ 

παξνρψλ απνδεκηψζεσλ εηζθνξψλ, θιπ. φληαο πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηνχο.  Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, δηαθνξεηηθά ε  Δ.Δ.Α.Δ. δε ζα 

επηηξέςεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν λα εξγαζηεί ρσξίο ηελ αζθάιηζε απηή.  Δπίζεο νθείιεη 

λα ζπκκνξθψλεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ κε ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα Αζθάιεηαο θαη 

Τγηεηλήο, Ππξαζθάιεηαο θιπ. πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη.   

 

β) Ν' αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή δεκηέο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  Δπίζεο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πνπ ζα 

πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε ππαιιήινπο πνπ απαζρνιεί γηα ηε δηελέξγεηα 

κεηξήζεσλ, σο εθ ηνχηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ παξαπάλσ 

δεκηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πεξίπησζε θινπήο, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο εηδηθήο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

 

γ) Να γλσζηνπνηεί ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ φηη:  

 νπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή ή λφκηκε ζρέζε έρεη κε ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

 θέξεη φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο ζπκβάζεσο πνηληθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο,  

   Δπίζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο 

θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ην νπνίν ζα θξηζεί απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. σο αθαηάιιειν 

(γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν) κφιηο εηδνπνηεζεί ζρεηηθά 

εγγξάθσο.   

 

C.11. ΠΡΟΘΔΜΗΔ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Με απφθαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ. κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα 

κέρξη Δπξψ ................... (...........,00 €) θαηά πεξίπησζε:  

 Αλ δελ εθηειεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη 

θαηά ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη  
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 εθφζνλ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. σο 

πξνο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, 

 δε θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ,  

Ζ πνηληθή απηή ξήηξα αθνξά θάζε θαηά πεξίπησζε παξάβαζε θαη ζε πεξίπησζε 

επαλάιεςεο γηα δεχηεξε θνξά, απηή δηπιαζηάδεηαη ή κπνξεί γηα ηξίηε θνξά λα 

ηξηπιαζηαζηεί, κε απνθιεηφκελεο κεηά ηελ ηξίηε επαλάιεςε θαη ηεο θήξπμεο ηνπ σο 

έθπησηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07.  

Ο θαηά ηα παξαπάλσ αθαηάιιεινο ηξφπνο ή πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

θαηά ηε δηθή ηεο απνθιεηζηηθά θξίζε, θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε θαη πείξα, ρσξίο ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ λα έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα εθηφο εθείλνπ ηεο έθθξαζεο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηεο δηθήο ηνπ γλψκεο ή πιεξνθφξεζεο, επεμήγεζεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά. 

   

Δθφζνλ επηβιεζεί ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πνηληθή ξήηξα θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε απηήλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 

άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 

επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

Αλ γίλεη δεθηή ε πξνζθπγή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή εμαιείθεηαη ή 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ε παξαθξαηεζείζα πνηληθή ξήηξα απνδίδεηαη ζηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηελ ακνηβή ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά 

ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 

  

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο παξαίηεζεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπκβαηηθήο ρξνληθήο πεξηφδνπ, επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

β. Ζ  Δ.Δ.Α.Δ. έρεη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε λνκηθήο δηεθδίθεζεο απφ ζεηηθέο θαη 

απνζεηηθέο δεκηέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαθεξφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχεη ην άξ. 34 

ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

C.12. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ χκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δ.Δ.Α.Δ. κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο  απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα. ηελ πεξίπησζε πνπ 

απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 
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απηνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή 

αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ.  

 

C.13. ΜΔΣΑΘΔΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ζ  Δ.Δ.Α.Δ. δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα επηκήθπλζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 

Έξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ¼ ηνπ αξρηθά πξνβιεπφκελνπ χζηεξα απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ.  Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην έξγν, 

ν ΑΝΑΓΟΥΟ θεξχζζεηαη έθπησηνο.   

Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο 

ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε  εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ.   

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζπζηεξεί ή 

πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο επζχλεο ηνπ γηα 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.   

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, εληφο 15 εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε γεγνλφηνο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη ηέηνηνπ είδνπο θαζπζηέξεζε, ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. αίηεκα κεηάζεζεο ηεο 

πξνζεζκίαο εθηέιεζεο, ηελ νπνία θξίλεη φηη δηθαηνχηαη, παξέρνληαο πιήξε θαη ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ακέζσο δπλαηή ε εμέηαζή ηνπ.  Ζ Δ.Δ.Α.Δ. 

εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη απνθαζίδεη εάλ δηθαηνινγείηαη λα δνζεί κεηάζεζε 

θαη πφζε, είηε γηα ην κέιινλ είηε κε αλαδξνκηθή ηζρχ.   

Μεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο χκβαζεο, είλαη 

δπλαηφ λα εγθξηζεί, κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία θαη ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ πνπ 

αλάγνληαη ζε άιινπο ιφγνπο, ππφ ηε ξεηή αίξεζε φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ δεζκεχεηαη, κε ηελ 

αίηεζή ηνπ, φηη ε κεηάζεζή ηνπ δε ζα επεξεάζεη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 

Ζ κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο δελ ζπλεπάγεηαη θχξσζε, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν κεξψλ θαη πξνυπνζέηεη φηη εμαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.     

 

 

C.14. ΔΚΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο 

ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. Καη‟ εμαίξεζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα 

εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Δ.Δ.Α.Δ. γηα ηελ θαηαβνιή 

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

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
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C.15. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

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

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξεψλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη 

εγγξάθσο απηά ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο 

ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

C.16. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εγγπάηαη πξνο ηελ Δ.Δ.Α.Δ. φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο θαη φηη φιεο νη ππεξεζίεο, ηα πιηθά – πξντφληα θαη ν 

εμνπιηζκφο ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

χκβαζε απηή θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγίεο, απνηειέζκαηα 

θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ή επηηξέπεηαη λα 

πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ 

θέξεη εηο αθέξαην ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

κεηξήζεσλ.  Ζ αλάιεςε ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο επζχλεο ζα ζπληζηά (απνηειεί) 

ηζρπξφ φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη ν αλάδνρνο κε ηελ ΔΔΑΔ, ε παξάβαζε ηνπ 

νπνίνπ ζα εμεηάδεηαη (επηιχεηαη) απφ ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα (Βιέπε 

άξζξν C.18. ηεο χκβαζεο, Δθαξκνζηέν Γίθαην). 

 

C.17. ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά 

ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

β) Όηαλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ 

άδεηα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

γ) Όηαλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή  δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί 

ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

δ) Όηαλ εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηεο εθ 

κέξνπο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. θαηαγγειίαο. Καη‟ εμαίξεζε, ε Δ.Δ.Α.Δ. δχλαηαη, θαη‟ ελάζθεζε 

δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα 

ηάμεη εχινγε (θαη‟ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε  
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Δ.Δ.Α.Δ. γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε 

ζεξαπεπζείζα. 

 

Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ιχζε ηεο χκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη 

κεηά απφ αίηεζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ.: 

α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ  επηβάιινληαη 

γηα ηελ δηαζθάιηζε  πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Δ.Δ.Α.Δ. φπνην έξγν ή εξγαζία 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο 

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε).  

γ) Να παξαδψζεη ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά  ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα ή 

έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ.  

 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Δ.Δ.Α.Δ. βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε  ηελ 

χκβαζε πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απνδεκίσζε γηα θάζε 

δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο 

χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 

 

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο παξαίηεζεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

 Ζ Δ.Δ.Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε λφκηκεο δηεθδίθεζεο απφ ζεηηθέο θαη 

απνζεηηθέο δεκηέο πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαθεξφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ.   

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζή ηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/07.   

 

C.18. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ζ  χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Δ.Δ.Α.Δ. θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

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.  
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C.19. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ. , ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο ζχκβαζεο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη 

γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε. Τπνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη 

θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο 

απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ,νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Δ.Δ.Α.Δ.  Γελ δεζκεχεη ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

κε θαλέλα ηξφπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη φια ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, 

παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' 

απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη αθνξνχλ ζε 

ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

 

C.20. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Ζ θαζπζηέξεζε ή ε παξάιεηςε άζθεζεο απφ ζπκβαιιφκελν κέξνο νπνηνπδήπνηε απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηεο παξνχζαο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζή ηνπ απφ απηά. 

 Ζ αθπξφηεηα κέξνπο ηεο παξνχζεο δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα νιφθιεξεο ηεο χκβαζεο. 

 Ζ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ πνπ 

πεξηέρεη. 

 Σα ππνγξάθνληα ηελ παξνχζα χκβαζε κέξε θαηά ξεηή δήισζή ηνπο έρνπλ πιήξε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα γηα ηηο εθαηέξσζελ δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. 

 Ζ παξνχζα χκβαζε θαηαξηίζηεθε ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα. Σν θάζε πξσηφηππν 

ππνγξάθηεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Απφ δχν (2) 

πξσηφηππα έιαβαλ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε Δ.Δ.Α.Δ. αληίζηνηρα. 
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D. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.1 Οη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ  

δηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO/IEC 17025 απφ ην Δ.Τ.Γ. 

είηε απφ θνξέα κέινο ηεο Ακνηβαίαο πκθσλίαο Γηαπίζηεπζεο (Multilateral Agreement-

MLA) κε πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ησλ 

εθπεκπφκελσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ θεξαηψλ (λα εκπίπηεη 

δειαδή ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ.αξηζ. 2300 ΔΦΑ (493) Κ.Τ.Α., ΦΔΚ 346/Β/3-3-2008). 

Οη κεηξήζεηο ησλ εθπεκπφκελσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ απφ ζηαζκνχο θεξαηψλ πξέπεη 

λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ.αξηζ. 2300 ΔΦΑ (493) Κνηλή Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κε ζέκα «Σξφπνο δηελέξγεηαο 

ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ θάζε θεξαία» (ΦΔΚ 346/Β/3-3-2008) θαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα πξφηππα κεηξήζεσλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. αλά πεξίπησζε, φπσο απηά ηζρχνπλ. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 

πνηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα απφ ην εξγαζηήξην αλά πεξίπησζε. 

1.2 Οη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ κέηξεζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. Να δνζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ (γηα θάζε φξγαλν αλαθέξεηε: 

νλνκαζία, θαηαζθεπαζηήο/κνληέιν, αξηζκφο ζεηξάο, εκεξνκελία παξαιαβήο, εκεξνκελία 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, εχξνο κεηξνχκελσλ κεγεζψλ - 

θιίκαθεο, πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο, εζσηεξηθνί έιεγρνη πνηφηεηαο – δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε βιαβψλ / απνθιίζεσλ)    

1.3 Οη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. Να δνζεί θαηάινγνο κε ηε δνκή, ζχλζεζε, ζηειέρσζε, 

θαηαιιειφηεηα θαη νξγάλσζε ηεο νκάδαο ηελ νπνία ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηερλνγλσζία θαη εμεηδίθεπζε ζηειερψλ ηεο νκάδαο, ζαθήλεηα θαη 

επάξθεηα νξηζκνχ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο, βηνγξαθηθά. 

1.4  Οη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη αθνινπζνχλ ηε 

δηαδηθαζία κεηξήζεσλ φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά πσο εμεηδηθεχεηαη ε αθνινπζνχκελε 

δηαδηθαζία απφ ην εξγαζηήξην αλά πεξίπησζε ζηαζκνχ θεξαηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ θαη 

ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο.  

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 205εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΑΔ ηεο 25/02/2011 

θαζνξίζηεθε ν αξηζκφο κεηξήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ην έηνο 2011 ζε ζηαζκνχο 

θεξαηψλ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο ρψξαο. Με ζθνπφ ηελ φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
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γεσγξαθηθή νκνηνκνξθία θαη ηζνθαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ, ζην ηέινο απηνχ ηνπ 

άξζξνπ παξαηίζεληαη Πίλαθαο θαη Υάξηεο ηεο ρψξαο φπνπ απεηθνλίδεηαη ν πξνηεηλφκελνο 

γεσγξαθηθφο θαη αξηζκεηηθφο ρσξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ ζηα εηδηθά πξνο ηνχην 

ζρεκαηηζκέλα πέληε ηκήκαηα ηεο ρψξαο. Δπίζεο απεηθνλίδεηαη γηα θάζε ηκήκα ν αξηζκφο ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο. 

Σα αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζηαζκψλ θεξαηψλ ζην πεξηβάιινλ ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

κεηξήζεηο ζα δνζνχλ ζηνπο θνξείο νη νπνίνη ηειηθά ζα εμνπζηνδνηεζνχλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ κεηξήζεσλ ζηα ηκήκαηα ηεο ρψξαο.  

2. ΠαξαδνηΫα - ηξόπνο παξΪδνζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ κεηξάζεσλ 

2.1  ΔθζΫζεηο θαη Ϋιεγρνο απνηειεζκΪησλ θαη πξόνδνο ηνπ Ϋξγνπ 

Ζ αλαθνξά (έθζεζε) ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε ζηαζκφ θεξαηψλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. Ζ 

επηινγή ησλ ζέζεσλ κέηξεζεο (ηνπιάρηζηνλ πέληε ζην πεξηβάιινλ θάζε ζηαζκνχ θεξαηψλ) 

ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. Οη ηξεηο εμ‟ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη (θαηά ην δπλαηφλ) ζηα 

πςειφηεξα θαη εγγχηεξα ζεκεία πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηα άκεζα γεηηνληθά θηίξηα ( π.ρ. 

ηαξάηζεο, κπαιθφληα ηειεπηαίσλ νξφθσλ θ.ι.π.). 

Οη εθζέζεηο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα παξαδίδνληαη ζηελ ΔΔΑΔ ζε ςεθηαθή 

κνξθή (π.ρ. ζε Microsoft Word file) θαη ζα θέξνπλ ππνγξαθή ηνπ ππεπζχλνπ ησλ κεηξήζεσλ.  

ηηο εθζέζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε (πέξα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 9 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α.), ηα εμήο: 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ ιφγν έθζεζεο γηα θάζε θαζκαηηθή 

πεξηνρή θαη ζεκείν ζηελ θάζε ζέζε κέηξεζεο, 

- ν ιφγνο έθζεζεο γηα θάζε θαζκαηηθή πεξηνρή ζηε ζέζε κέηξεζεο θαη ε 

αλεπηπγκέλε αβεβαηφηεηα απηνχ, 

- ν ζπλνιηθφο ιφγνο έθζεζεο ζηε ζέζε κέηξεζεο, ε αλεπηπγκέλε αβεβαηφηεηα θαη 

ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα απηφλ, 

- ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζεο κε ηα φξηα έθζεζεο, 

- νη ηηκέο γηα ηηο εληάζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ή / θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ θαζψο θαη 

ηελ ηζνδχλακε ππθλφηεηα ηζρχνο επίπεδνπ θχκαηνο, 

- ε αλάιπζε ηεο ηζνδχλακεο ππθλφηεηαο ηζρχνο επίπεδνπ θχκαηνο ζηηο 

θαζκαηηθέο ζπληζηψζεο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη ε ζπκβνιή, σο πνζνζηφ 

επί ηνηο εθαηφ, θάζε ζπληζηψζαο. 

Ζ ζχγθξηζε κε ηα φξηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α. θαη ζα παξνπζηάδεηαη 
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φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλεπηπγκέλε αβεβαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηδφκελν 

ιφγν έθζεζεο γηα θάζε κεηξεζείζα πεξηνρή ζπρλνηήησλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο Κ.Τ.Α.   

2.2.  Με ηελ νινθιήξσζε θάζε κέηξεζεο, ζα εηνηκάδεηαη επίζεο ζπλνπηηθφο πίλαθαο ζε ςεθηαθή 

κνξθή (π.ρ. ζε Microsoft Word ή Microsoft Excel file) κε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πεξηγξαθήο 

ηνπ ζηαζκνχ θεξαηψλ θαη ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο, θσηνγξαθίεο ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αλαιπηηθά αλά ζεκεία θαη ζέζεηο κέηξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ΔΔΑΔ πξνθεηκέλνπ λα αλαξηψληαη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΑΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νφκνπ 3431 (ΦΔΚ 

13/Α/03-02-2006) κε ζέκα “Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

2.3  Σα πξσηνγελή θαηαγξαθέληα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ θαη νη πίλαθεο επεμεξγαζίαο ηνπο γηα 

ηε ζπγγξαθή ηεο θάζε έθζεζεο κεηξήζεσλ ζα παξαδίδνληαη επίζεο ζηελ ΔΔΑΔ ζε ςεθηαθή 

κνξθή (π.ρ. Microsoft excel file).  

2.4  Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ δείγκα ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνηίζεληαη λα εηνηκάδνπλ κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα. 

2.5  Οη εθζέζεηο πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη άκεζα εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ηελ ΔΔΑΔ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ή/θαη αλ ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο/δηνξζψζεηο/πξνζζήθεο.  

2.6 Με ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξψησλ κεηξήζεσλ (θαη νπνηεδήπνηε 

άιινηε θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ ΔΔΑΔ) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε ζηελ ΔΔΑΔ κε ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα εξγαζηήξηα θνξέσλ γηα επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο εθζέζεηο κεηξήζεσλ θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζα 

παξαδίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαξηψληαη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΑΔ, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο ΔΔΑΔ αλά δεθαπελζήκεξν απφ θάζε αλάδνρν 

θνξέα γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπ.   

2.7 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θέξεη εηο αθέξαην ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ.  Ζ αλάιεςε ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο επζχλεο ζα 

ζπληζηά (απνηειεί) ηζρπξφ φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη ν αλάδνρνο κε ηελ ΔΔΑΔ, ε 

παξάβαζε ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάδεηαη (επηιχεηαη) απφ ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Αζήλα (Βιέπε άξζξν C .18  ηεο χκβαζεο, Δθαξκνζηέν Γίθαην). 

Όια ηα αλσηΫξσ ζα πξΫπεη λα θαηαγξαθνύλ ζηνλ Πέλαθα πκκόξθσζεο – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

Οη κεηξάζεηο πξΫπεη λα πεξαησζνύλ κΫρξη 31.12.2011 θαη ηα παξαδνηΫα λα παξαδνζνύλ 

κΫρξη 31.01.2012. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η   

ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΛΛΑΔΟ (1-5) ΜΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ  Νομοί ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΘΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ Γράκας, Έβροσ Καβάιας, Ξάλζες, 

Ροδόπες, Ζκαζίας, Θεζζαιολίθες, 

Κηιθίς, Πέιιες, Πηερίας, ερρώλ, 

Υαιθηδηθής, Γρεβελώλ, Καζηορηάς, 

Κοδάλες, Φιώρηλας 

225 
90.000 € 

 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

2 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΑΣΣΗΚΖ Αηηηθής 260 80.000 € 

3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

Αρηες, Θεζπρωηίας, Ηωαλλίλωλ, 

Πρέβεδας, Καρδίηζες, Λαρίζες, 

Μαγλεζίας, Σρηθάιωλ, Βοηωηίας, 

Δσβοίας, Δσρσηαλίας, Φζηώηηδος, 

Φωθίδος, Αιτωλ/νίας 

 

195 

 

90.000 € 

 

ΘΔΑΛΗΑ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Από περιφέρεια Δστικής Ελλάδος 

4 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Αργοιίδος, Αρθαδίας, Κορηλζίας, 

Λαθωλίας, Μεζζελίας, Εαθύλζοσ, 

Κέρθσρας, Κεθαιιελίας, Λεσθάδος, 

Αταϊας, Ηλείας 

155 

 

80.000 € 

 

ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΗΩΝ 

Από περιφέρεια Δστικής Ελλάδος 

5 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 
Λέζβοσ, άκοσ, Υίοσ, Γωδεθαλήζοσ, 

Κσθιάδωλ, Ζραθιείοσ, Λαζηζίοσ, 

Ρεζύκλες, Υαλίωλ 

165 

 

110.000 € 

 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΚΡΖΣΖ 

          ΤΝΟΛΟ 

  

1000 450.000 € 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  

 Πίλαθας Σσκκόρθωζες ζύκθωλα κε ηα δεηούκελα ηωλ Τετληθώλ Προδηαγραθώλ (D)  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΑπΪληεζε  

πκκόξθσζε / Με  πκκόξθσζε 

ΠαξαπνκπΫο – 

ρόιηα – 

Παξαηεξάζεηο 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   
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F. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

F.1. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Δ.Δ.Α.Δ. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ 

………..,} 

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

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

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 

ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ……………….. θαη γηα ην ηκήκα πνπ 

αθνξά……………….. 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 

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

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 

Σν 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 ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : 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 απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο. 

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

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.         

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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F.2. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο ύκβαζεο 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Δ.Δ.Α.Δ. 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. 

Σ.Κ. ………}  

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},  

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. 

Σν 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 Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

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

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Δ.Α.Δ. 

 

 

 

ΓΡ. ΥΡΖΣΟ ΥΟΤΗΑΓΑ 

Τπνγξαθά 


