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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  01/2012 

 
 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥOY ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

« Γηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ησλ Σνκέσλ θαη Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., 
νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ Γ' 3κήλνπ ηνπ έηνπο 2008 θαη νινθιήξνπ ηνπ έηνπο 2009, ηεο 
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ΣΔΑΠΑΑ έηνπο 2009, σο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ 

έηνπο 2007 θαη 9κήλνπ έηνπο 2008 ηνπ π. Σ.Α.Α. θαη π. Δ.Σ.Δ.Υ.» 

 
 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Ζκεξήζην Σχπν  
27/04/2012 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ  
27/04/2012 

Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΑΠΑΑ  
27/04/2012 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΥΡΟΝΟ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
 Βεξαλδέξνπ 48 ΑΘΖΝΑ 
ΤΠΖΡ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΔΩ ΚΑΗ ΣΔΣΑΡΣΖ 
30/5/2012  12.30 κ.κ. 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
 Βεξαλδέξνπ 48 

ΑΘΖΝΑ 
5νο φξνθνο 

Πέκπηε 31/5/2012 
ΩΡΑ: 10.00 π.κ. 

 
Σν ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΑ 

ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.),  Ν.Π.Γ.Γ. 
 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3655/2008 (ΦΔΚ 58/3-4-2008, η.Α') «Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο», 

2. Σελ ππ‟ αξηζ. 38/1/1-8-2011 Aπφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΔΑΠΑΑ  πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. 

                      
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ  
 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 
ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΑ 
ΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.) 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΚΗΝΖΣΖ & ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 48 – Σ.Κ. 104 38 – ΑΘΖΝΑ 
Σει: 2105276771-4 Fax 210 5276779 
e-mail: periousia@teapasa.gr 
 

 

 
 

                         Αζήλα,  23 Aπξηιίνπ 2012 
 
 

          Αξηζκ. Πξση : 68245/121 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΑΓΑ: Β4ΩΕΟΡΡΞ-3Γ2 
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3. Σελ ππ‟ αξηζ. 3/31/8-2-2012 Aπφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΔΑΠΑΑ  πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/1-2-95 η.α) Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95( ΦΔΚ 247.27.11.95 η.α.) Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ , ειέγρνπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 118/07 (ΦΔΚ 150/10.7.07 η.α) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

(Κ.Π.Γ) 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 496/1974 πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

(ΦΔΚ 204/Α/19.7.1974). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ 43/Α/22.3.1994) Παξαθξάηεζε θφξνπ 

ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ. 68/Α/20.3.2007). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3377/2005 Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο - Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

(ΦΔΚ.202/Α/19-8-2005), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην 

άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζ. 18130/11-11-2007 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο 

Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ) 

εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εθηφο ησλ λνκψλ 

Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρσξήζεσο δεκνζηεχζεσλ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ 1226/Β/17-7-2007). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2084/92 (ΦΔΚ165η.Α Αλακφξθσζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο θαη ην Π.Γ 226/92 “Πεξί ζπζηάζεσο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε εηδηθφ κεηξψν θαη αζθήζεσο 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή”.  

13. Σν Π.Γ. 226/1992 πεξί „ζπζηάζεσο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ‟, θαζψο θαη “πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή” φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 

3693/2008 (ΦΔΚ 174-25/08/2008).  

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν -"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θ.α. δηαηάμεηο». 

 
Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

 
Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ « Γηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ Σνκέσλ θαη 
Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ Γ' 3κήλνπ ηνπ έηνπο 2008 θαη 
νινθιήξνπ ηνπ έηνπο 2009, ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ΣΔΑΠΑΑ εηνπο 2009, σο θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ έηνπο 2007 θαη 9κήλνπ έηνπο 2008 ηνπ π. Σ.Α.Α. θαη π. Δ.Σ.Δ.Υ.» 

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 192.288,36 Δπξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ήηνη: 

 

Α/Α ΣΑΜΔΗΟ   ΥΡΖΖ Δθηηκώκελεο 

ώξεο 

ΠΟΟ 

1.  ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
2009 120 6.494,40 

 

2.  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΟΛΔΩΝ 

(Κ.Τ.Τ.Α.Π.) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

130 

35 

 
8.929,80 
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3.  ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ 

ΩΜΑΣΟ (Σ.Δ.Α.Τ.Π..) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

170 

85 

 
13.800,60 

4.  ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 

(Σ.Π.Τ.Π..) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

260 

65 

 
17.589,00 

5.  ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΩΡΟΦΤΛΑΚΗ 

(Σ.Δ.Α.Δ.Υ.) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

370 

90 

 
24.895,20 

6.  ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΟΛΔΩΝ 

(Σ.Δ.Α.Τ.Α.Π.) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

280 

70 

 
18.942,00 

7.  ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΟΛΔΩΝ 

(Σ.Π.Τ.Α.Π.) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

150 

38 

 
10.174,56 

 
8.  ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ 

(Σ.Π.Α.) 

2009  

Γ τρίμηνο 2008 

330 

80 

 
22.189,20 

9.  Πρώην ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΩΡΟΦΤΛΑΚΗ 

(Δ.Σ.Δ.Υ.) 

 

ΑΒΓ τρίμηνα 2008 

2007 

 

280 

370 

 
35.178,00 

10.  Πρώην ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΩΓΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ (Σ.Α.Α.)  

ΑΒΓ τρίμηνα 2008 

2007 

250 

380 

 
34.095,60 

192.288,36 

 
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη: 
α) είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, είηε κε θαηάζεζε ζην Πξσηφθνιιν ηεο Κεληξηθήο 
Τπεξεζίαο, Βεξαλδέξνπ 48, Αζήλα, κέρξη θαη 30/5/2012 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12.30 κ.κ. , 

β) είηε απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ.   
Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθψο (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηδησηηθφ 
ηαρπδξνκείν/courier) πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα. 

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

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα  αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Τπεξεζία εκπξφζεζκα, δελ ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Πξνζθνξέο ζα γίλνπλ δεθηέο µόλν γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ.   

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΦΔΚ. 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηφπν - ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα (πίλαθαο ζηελ αξρή ηεο πξνθήξπμεο). Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη 

δεκφζηα, ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ζηελ αξρή ηεο 

πξνθήξπμεο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ επηηξνπή κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ εθφζνλ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.    
 α.  Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.  

 β. Δλψζεηο πξνζψπσλ-ειεγθηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.  
   γ.  Κνηλνπξαμίεο ειεγθηψλ. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.   



 
ειίδα 4 απφ 57 
 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη 
εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο. 
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα θαη κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α': Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ 
Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο Πεξηγξαθή αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β': ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 
Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο Γηαθήξπμεο: 

Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ έγγξαθα, 

απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ' απηνχο κέζα ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. (άξζξν 10 παξ1 εδ. β Π.Γ. 118/07). 

 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ.2 πεξ. α 

ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 

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

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά 

ηεο Γηαθήξπμεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Αηηήκαηα γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εμεηάδνληαη κφλνλ εάλ ε Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απαληήζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε: ην  ηεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) θαη ζηηο εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο  ΔΞΠΡΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Αληίγξαθα ηεο Πξνθήξπμεο ζα δηαηίζεληαη απφ ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.- Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

(Βεξαλδέξνπ 48 - 5νο φξνθνο)  

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Γηα  πιεξνθνξίεο ζρεηηθψο κε ην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη φιεο 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., Βεξαλδέξνπ 18, 5νο 

φξνθνο, ηει.210-5276771-4 

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 

 
1) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  ρξήζεο 2009:  4 

κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο 
2) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Κιάδνπ Τγείαο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ 

(Κ.Τ.Τ.Α.Π.) ρξήζε 2009 θαη Γ ηξίκελν 2008 :  4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 
3) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο (Σ.Δ.Α.Τ.Π..) ρξήζεο  2009 θαη Γ ηξίκελν 2008:  4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ 
εθζέζεσλ  

4) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 
(Σ.Π.Τ.Π..) ρξήζεο  2009 θαη Γ ηξίκελν 2008:  4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ. 
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5) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο 
(Σ.Δ.Α.Δ.Υ.) ρξήζεο  2009 θαη Γ ηξίκελν 2008 : 4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 

6) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο 
Πφιεσλ (Σ.Δ.Α.Τ.Α.Π.) ρξήζεο  2009 θαη Γ ηξίκελν 2008 :  4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ 
εθζέζεσλ  

7) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ 
(Σ.Π.Τ.Α.Π.) ρξήζεο  2009 θαη Γ ηξίκελν 2008 :  4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 

8) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Αζηπλνκηθψλ (Σ.Π.Α.) ρξήζεο  2009 θαη Γ 
ηξίκελν 2008 : 4 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 

9) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Πξψελ Σακείνπ Αξσγήο Αζηπλνκηθψλ (Σ.Α.Α.) ρξήζεο 
2007 θαη ΑΒΓ ηξηκήλσλ  2008 : 6 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 

10) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν  ηνπ Πξψελ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο (π. 
Δ.Σ.Δ.Υ.) ρξήζεο 2007 θαη ΑΒΓ ηξηκήλσλ  2008:  6 κήλεο καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 
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ΜΔΡΟ Α’ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
 
ΜΔΡΟ Α΄: ΚΟΠΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
 
θνπφο θαη ζηφρνη -Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ.  
Με ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη κε ηε κνξθή ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, 
πξνθεξχζζεηαη ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Γηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ Σνκέσλ θαη Κιάδνπ Τγείαο 
ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ Γ' 3κήλνπ ηνπ έηνπο 2008 θαη νινθιήξνπ ηνπ 
έηνπο 2009, ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ΣΔΑΠΑΑ εηνπο 2009, σο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
ρξήζεσλ έηνπο 2007 θαη 9κήλνπ έηνπο 2008 ηνπ π. Σ.Α.Α. θαη π. Δ.Σ.Δ.Υ»  
 

 
 Πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ  
Ζ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ζα πινπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ Σακείνπ κε παξαρψξεζε ρψξνπ απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα . Ο κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα ινηπά κέζα θαζψο θαη ηα αλαιψζηκα 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο ρξφλνο εξγαζίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηελ έδξα ηνπ 
Σακείνπ πξέπεη λα είλαη εληνο ηνπ σξαξίνπ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ. 
 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ  
ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζνη: 
  

ΦΟΡΔΑ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΔΑΠΑΑ 

ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΔΑΠΑΑ 

ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΑΠΑΑ 

 
Δπηηξνπή  Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 
Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη νξηζηεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ 
απηφ κε ηελ ππ αξηζ. 46/11 απφ 23-9-2011 απφθαζε Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  
Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί πέξαλ ησλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη γηα θάζε ζέκα 
πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
  
 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ)  
 
Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  ζα νξηζηεί 
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ).  
Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΠΔ ζα είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε 
παξνρή ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηνπο Αλαδφρνπο θαζψο θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.  
 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ  
 
Με ηελ ππ΄ αξηζ.  46/11 απφ 23-9-2011 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  ζπγθξνηήζεθε 
3κειήο επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ 118/07 ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
  
 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ  
 
Ο παξψλ αλνηθηφο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα ηνλ 
Γηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ησλ Σνκέσλ θαη Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., νηθνλνκηθψλ 
ρξήζεσλ Γ' 3κήλνπ ηνπ έηνπο 2008 θαη νινθιήξνπ ηνπ έηνπο 2009, ηεο Οηθνλνκηθήο 



 
ειίδα 9 απφ 57 
 

Γηαρείξηζεο ΣΔΑΠΑΑ έηνπο 2009, σο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ έηνπο 2007 θαη 9κήλνπ 
έηνπο 2008 ηνπ π. Σ.Α.Α. θαη π. Δ.Σ.Δ.Υ 

 
 
 
Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ  
 
Γηα ηελ δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα ζπζηαζεί απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ), ε νπνία ζα 
έρεη θαη ηε γεληθή επνπηεία ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. Ζ ΔΠΠΔ παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε φιν ην δηάζηεκα ηνπ Έξγνπ 
θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε θαη πηζηνπνίεζε φισλ ησλ Παξαδνηέσλ, κε βάζε ηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
 
 Παξαδνηέα  
 
Σo  αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ηεξψληαο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηε 
βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  
 
Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη πεξηνδηθέο αλαθνξέο νηθνλνκηθήο εμέιημεο, πινπνίεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηνχλ, θαζψο θαη αλαιπηηθνχο απνινγηζκνχο, φηαλ 
απαηηείηαη απφ ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  
 
ηελ Πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξαζέζνπλ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 
εξγαζηψλ, ζπκβαηφ κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
αθνινπζεζεί. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, ηνπο 
ρξφλνπο παξάδνζεο ηνπ θάζε Παξαδνηένπ θαη ηα πεξηερφκελά ηνπ.  
 
 Οκάδα Έξγνπ / ρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ  
 
Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο 
νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
Έξγνπ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζνπλ γηα ηε δηνίθεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ην 
αληηθείκελν θαη ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο ζην Έξγν. Σπρφλ αιιαγή ζην πξνζσπηθφ ηεο 
Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., κεηά απφ 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΠΠΔ.  
Σελ θχξηα επζχλε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ έρεη ν Αλάδνρνο, ηε δε επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ησλ Παξαδνηέσλ έρεη ε ΔΠΠΔ.  
Ο Αλάδνρνο ζα ζπγθξνηήζεη Οκάδα Έξγνπ, κε θαηάιιειν νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη επαξθή 
ζηειέρσζε, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπζηήζεη αληίζηνηρε νκάδα δηνίθεζεο έξγνπ, ηελ ΔΠΠΔ.  
 
 Τπεύζπλνο Έξγνπ  
Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα θαζνξίζνπλ ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο ηα 
ζηειέρε πνπ ζα αλαιάβνπλ ηνπο ξφινπο:  
 
• ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ,  
• ηνπο Τπεχζπλνπο ησλ Παξαδνηέσλ 
πγθεθξηκέλα γηα ηα δχν αλσηέξσ ζηειέρε ζα πξέπεη: 
• λα δνζνχλ βηνγξαθηθά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπο,  
• λα πεξηγξαθεί ν ξφινο ηνπο ζην πξνηεηλφκελν ρήκα Γηνίθεζεο,  
• λα δεισζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ,  
• λα δεισζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Έξγν θαη ην δηάζηεκα πνπ ζα αθηεξψζνπλ 
αλά Παξαδνηέν ηνπ Έξγνπ  
• λα δεισζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν (ζηέιερνο Αλαδφρνπ). 
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Μέιε Οκάδαο Έξγνπ  
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο νινθιεξσκέλε 
πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ην αληηθείκελν θαη ην ρξφλν 
απαζρφιεζήο ηνπο ζην έξγν.  

 
πγθεθξηκέλα γηα ηα Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη:  

 
• λα δνζνχλ βηνγξαθηθά φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπο,  
• λα πεξηγξαθεί ν ξφινο ηνπο ζην πξνηεηλφκελν ρήκα Γηνίθεζεο,  
• λα δεισζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ,  
• λα δεισζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Έξγν θαη ην δηάζηεκα πνπ ζα αθηεξψζνπλ 
αλά Παξαδνηέν ηνπ Έξγνπ θαη  
• λα δεισζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν (ζηέιερνο Αλαδφρνπ).  
Θα πξέπεη επίζεο λα δίδνληαη ζε Πίλαθα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε ζηειέρνπο αλά 
Παξαδνηέν ηνπ Έξγνπ.  

 
Ζ νκάδα έξγνπ λα ζηειερψλεηαη απφ κέιε κε ηηο θαηάιιειεο ζπνπδέο -εμεηδίθεπζε θαη ηθαλή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε έξγα αλάινγνπ 
κεγέζνπο θαη ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 
Πην αλαιπηηθά, ε νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:  
-Δμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ έξγσλ / ππεξεζηψλ θαη 
εηδηθφηεξα ζην  ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 
έξγα αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη εχξνπο κε ην παξφλ.  

 
 Γηαδηθαζία παξαιαβήο Έξγνπ. 

  
Οη δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ 
πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ ΔΠΠΔ.  

 
Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά 
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ πκβάζεσλ.  

 
Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ε ΔΠΠΔ αμηνινγεί ηελ αξηηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ 
Παξαδνηέσλ, κέζσ:  
• Γηελέξγεηαο επηζεσξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ.  
Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ  ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε Παξαδνηέν ηνπ 
Έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο. Ζ έθζεζε γηα θάζε ρξήζε ζα 
ζπληαζεί εηο 7πινπλ κε  έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. 
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ΜΔΡΟ Β’ 

 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
 

 
 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 
• ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, ελώζεηο πξνζώπσλ-ειεγθηώλ ή θνηλνπξαμίεο ειεγθηώλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο 
Κξάηνπο -Μέινπο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ 
θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ 
είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ, ε νπνία θπξψζεθε 
απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α/139/27.6.1997). 
• Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο, 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία Διιεληθή θαη Γηεζλή ζε ζρεηηθά 
έξγα αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ 
παξφληνο έξγνπ. 
• Ννκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, 
πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, πξέπεη λα αζθνχλ δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ρξήζεσλ ή 
άιιεο ζπλαθείο  δξαζηεξηφηεηεο θαη λα κπνξνχλ λα επηιεγνχλ  σο Αλάδνρνη ειέγρνπ 
νηθνλνκηθψλ-δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ.    ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη λα 
έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. ε 
πεξίπησζε, φκσο, πνπ Αλάδνρνο αλαθεξπρζεί έλσζε πξνζψπσλ, ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. λα δεηήζεη απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα λα πεξηβιεζνχλ 
ή φρη ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν. 
 
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο ηειεί ππφ ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
Σα Φπζηθά θαη Ννκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 
ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν  λα πξνζθνκίζνπλ 
έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  
 
       ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη θνηλνπξαμηψλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 
είλαη:  
-ζηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη 
ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί  
-φηη φια ηα πξφζσπα ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 
ζηελ Διιάδα ή ζε άιια θξάηε σο αλσηέξσ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη  
-φηη ε απαίηεζε γηα ηελ πξνεγνχκελε απαζρφιεζε ζην αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη 
θαησηέξσ, θαιχπηεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο.  
 
Οη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη επηπιένλ λα :  
 
α) πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη λα δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα γηα ηελ παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ, δειαδή ηελ επαγγεικαηηθή, 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία, ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (σο θαησηέξσ 
πεξηγξάθνληαη),  
 
β) είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε -κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ή ζηα θξάηε  
κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηα θξάηε -κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GΡΑ) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 
(ΠΟΔ).  
 
 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 
• Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά 
ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  
     Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζα πεξηιακβάλεη έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) 
αληίγξαθν. 
     Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκέηνρεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δγγχεζεο  
πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 
  
 Δηδηθόηεξα νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ: 
 
 1. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ   
                                                       
  α. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ ππνβάιινληα ηελ πξνζθνξά. 
ηελ πεξίπησζε απνπζίαο απηνχ δηθαηνχηαη λα παξίζηαληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ εθπξφζσπφο ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ππνβιεζεί καδί κε ηελ 
πξνζθνξά  ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. (εμνπζηνδφηεζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 
ππνγξαθήο).  
  β. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α.  ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη 
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο (άξζξν 6 παξ.1 πεξ α΄θαη άξζξν 25 παξ.4 ηνπ ΠΓ 118/07). 
 γ. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8  ηνπ Ν.1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο  ζηελ νπνία: 

i.   Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ  δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
ii. Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 
κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. 1ηνπ εδ.α ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ  ΠΓ 118/07 δειαδή: 
 α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007 , δει. 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 
 β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο,  
γ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο ,ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο φπσο φια 
απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ. 
-  δελ ηεινχλ ζε  πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε   ζχκθσλα κε ηελ πεξ. 
(2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07.  
 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δειαδή σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε) ζχκθσλα κε 
ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07  
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη 
κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.    
- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α‟ ηεο παξ.2 ή ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδ. β‟ ηεο παξ. 2ηνπ άξζξνπ 
6 ηνπ ΠΓ 118/07  
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iii.  Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε.  

δ. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 
(άξζξν 6 παξ.1 πεξ.γ‟ ηνπ Π.Γ. 118/07). 
ε. Τπεύζπλε δήισζε κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη είλαη 
εγγεγξακκέλνη  ζην εηδηθφ κεηξψν ηνπ ΟΔΛ θαη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή.  
ζη.  Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 
αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηαθήξπμε θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο (άξζξν 8α 
παξ.3 ηνπ Π.Γ. 118/07). 
δ. Τπεύζπλε Γήισζε κε ζεψξεζε  γλεζίνπ ππνγξαθήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη:  
1. Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο 
2. Όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο  
3. Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, νη ίδηνη ή ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο 
σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκψλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη 
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
4. Όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη 
αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο.   
5. Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο 
νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ νπνία απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 
    2.   ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ  
 
α. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ ππνβάιινληα ηελ πξνζθνξά. 
β. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο (άξζξν 6 
παξ.1 πεξ α΄θαη άξζξν 25 παξ.4 ηνπ ΠΓ 118/07). 
γ. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8  ηνπ Ν.1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο  ζηελ νπνία: 

i.   Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
ii. Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 
κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. 1ηνπ εδ.α ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ  ΠΓ 118/07 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007 , δει. 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ή  γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο , ηεο 
εθβίαζεο , ηεο πιαζηνγξαθίαο ,ηεο ςεπδνξθίαο , ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο, 
-  δελ ηεινχλ ζε  πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε   ζχκθσλα κε ηελ πεξ. 
(2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07.  
 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δειαδή σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε) ζχκθσλα κε 
ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07 (εδ.α πεξ.3) 
- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ.(4) 
ηνπ εδ. Α‟ ηεο παξ.2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β‟ ηεο παξ. 2ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07 
iii.  Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ε. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη 
(α) δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, (β) δελ έρεη θεξπρζεί 
έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή  ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη (γ) δελ έρεη 
ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. 
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πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε.  

δ. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 
(άξζξν 6 παξ.1 πεξ.γ‟ ηνπ Π.Γ. 118/07). 
ε.  Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 
αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ  
δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηαθήξπμε, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο (άξζξν 8α 
παξ 3 ηνπ Π.Γ.118/07).  
ζη. Τπεχζπλε δήισζε  κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ νηη είλαη 
εγγεγξακκέλνη  ζην εηδηθφ κεηξψν αληίζηνηρν ηνπ ΟΔΛ θαη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ 
Οξθσηνχ ειεγθηή. 
ζη. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη:  
1. Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο 
2. Όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.  
3. Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, νη ίδηνη ή ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο 
σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκψλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη 
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
4. Όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη 
αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο.  
 5. Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο 
νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
δ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη 
(α) δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, (β) δελ έρεη θεξπρζεί 
έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή  ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη (γ) δελ έρεη 
ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. 
 
    3. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ 
 
α.  Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. 
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ Τπεχζπλεο Γειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ 
ηνπο Γηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ. Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη 
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 
β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξνζζέησο: 

 i. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ (καδί 
κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. [Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.]), θαζψο θαη επηπξφζζεηα, επί Αλσλχκσλ 
Δηαηξηψλ, αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζηελ Ννκαξρία (Μεηξψν Α.Δ.) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 
Δηαηξίαο (ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θσδηθνπνηεκέλν) θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ,  καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (γηα ηηο  Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), ζηα 
νπνία έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη 
ii. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
φξγαλα Γηνίθεζεο απηνχ. 

γ. Αληηζηνίρσο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα: 
i) Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, θαη 
ησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη, κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο  
ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο 
πξνο ηελ ίδξπζε θαη ηηο κεηαβνιέο απηνχ,  επηπξνζζέησο,  γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ. ή 
Δ.Π.Δ ή άιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληίγξαθν ηεο απφθαζεο 
ζπγθξφηεζεο ηνπ πιινγηθνχ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ 
δεκνζηφηεηαο θαη 
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ii) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε Αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη 
ηα φξγαλα Γηνίθεζεο απηνχ. 

δ. Τπεύζπλε δήισζε κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο φηη φινη νη Δηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο 
θαζψο θαη Μέηνρνη θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε Δηαηξίαο Π.Δ. ή 
Α.Δ. αληίζηνηρα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηνπ ΟΔΛ.(αληίζηνηρν ζσκαηείν γηα 
αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα.) 
ε. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη 
(α) δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, (β) δελ έρεη θεξπρζεί 
έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή  ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη (γ) δελ έρεη 
ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. 
δ.  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη: 
ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο φηη ε 
επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαηά 
ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 

 
4. ΟΗ ΔΝΧΔΗ ΠΡΟΧΠΧΝ-ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΔΛΔΓΚΣΧΝ: 
   
α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε δηαγσληδφκελν  πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πξέπεη 
λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν  φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

β. Γήισζε χζηαζεο Έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε έθηαζε θαη ην είδνο ζπκκεηνρήο ηνπο θαζέλα εμ απηψλ 
επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο έλαληη ηνπ Γ 
ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 
 γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηνπ ΟΔΛ. 
 
     ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ 
απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απηφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε  βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή  ζηα θξάηε κέιε 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ  νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ 
θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ. 
 
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξνκέλσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη ζπληζηά ιόγσ απνθιεηζκνύ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα από ηνλ δηαγσληζκό. 
 

 

 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ   
    

 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007,  νη 
πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηνχο , κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν.2672/1998(Α΄290) ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ έγγξαθα  ή δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 
ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 6 ηνπ Π.Γ. 
118/07 ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο, νδεγίεο:  
      ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ», πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.  
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      ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν 
δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθψο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν. 
     ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  πνπ έρεη ηε 
κνξθή ΝΑΗ / ΟΥΗ  εάλ ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη. 
      ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ην αληίζηνηρν 
θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 
απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. 

 
Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ.2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά 
πεξίπησζε.  

 
Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

   

    

 

   1. 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ   

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007, δειαδή: 

 α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ  

β) δσξνδνθία , φπσο απηή νξίδεηαη 

αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ματνπ 1997 θαη ζην 

άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ  

γ) απάηε , θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 

ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ . 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο , φπσο 

νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308 /ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ , ηεο 10εο 

Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ ηηο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

ε) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

ε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο ηεο απάηεο ηεο εθβίαζεο, 

ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο ηεο 

 

      

 

 

 

 

       ΝΑΗ 
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δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ 

απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία 

δηαγσληζκνχ , εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα ηα σο άλσ ππφ ζηνηρεία (α) 

, (β) , (γ) ,(δ) θαη (ε) αδηθήκαηα .     

 

2. 

Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γηαγσληδφκελνπ απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηνπλ  νη αζθαιηζηηθνί 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη 

νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ.  

 

 

        ΝΑΗ 

  

 

 

   3. 

Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα 

αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ 

επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ εξγνδφηε) ή αηνκηθή θαη φρη κφλνλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

 

 

 

         ΝΑΗ 

  

  

  

   4. 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ΄ 

απηφ  θαη ην εηδηθφ επάγγεικά  ηνπο, θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

 

 

 

       ΝΑΗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   5.  

 Πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

απφ ηνλ εμνπζηνδνηνχληα , εθφζνλ ν 

ππνςήθηνο Γηαγσληδφκελνο  ππνβάιιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. 

 

 

       ΝΑΗ 

  

 

   6. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα 

ππνβιεζνχλ θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο 

βεβαηώζεηο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο . 

 

 

       ΝΑΗ 
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   7. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε 

πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

 

 

 

       ΝΑΗ 

  

  

   8. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

 

 

      ΝΑΗ 

  

 
ε πεξίπησζε  εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ (πηλ 3,7,8) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Β. Οη  Αιινδαπνί Πνιίηεο 

 
Α/Α 

    
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 

 

9. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο  δελ ηειεί 

ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε . 

 

 

 

ΝΑΗ 

  

 

 

10. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο  δελ ηειεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

 

 

ΝΑΗ 

  

   11. 

Πηζηνπνηεηηθό απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη  ζην 

εηδηθφ κεηξψν ηνπ ΟΔΛ θαη αζθνχλ ην 

επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή. 

ΝΑΗ   
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   1.  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή 

ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο 

Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,   έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ   έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο (πεξ.1 εδάθην α §2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/07) φπσο απηά 

εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ (Έιιελεο 

πνιίηεο).  

 

 

  

 

 

 

 

 

      ΝΑΗ 

  

 

 2. 

Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη 

φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

     ΝΑΗ 

  

  

 

   3. 

Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ζπκκεηέρνληα 

αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ 

έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ κε ηελ νπνία 

ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ‟ απηήλ.  

 

 

 

      ΝΑΗ 

  

  

  

   4. 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, ή ηζνδχλακεο αξρήο κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπ ζ΄απηφ  θαη ην εηδηθφ επάγγεικά  ηνπ, 

θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί 

λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

 

 

      ΝΑΗ 
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    5.  

 Πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 

ηνλ εμνπζηνδνηνχληα , εθφζνλ ν 

ππνςήθηνο Γηαγσληδφκελνο  ππνβάιιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. 

 

 

       ΝΑΗ 

  

 

    6. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα 

ππνβιεζνχλ θαηάιιειεο Σξαπεδηθέο 

Βεβαηώζεηο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

       ΝΑΗ 

  

  

   7. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο, ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ππφ 

πηψρεπζε ή ζε αλάινγε θαηάζηαζε. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

 

 

 

       ΝΑΗ 

  

  

 

   8. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο, ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ζε 

αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη 

(6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.   

 

 

 

       ΝΑΗ 

  

 

   9. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

 

 

    ΝΑΗ 

  

   

  10. 

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο.    

 

 

    ΝΑΗ 

  

 

 

  11. 

Πηζηνπνηεηηθό απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη  ζην 

εηδηθφ κεηξψν ηνπ ΟΔΛ θαη αζθνχλ ην 

επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ή 

αληίζηνηρνπ ζσκαηείνπ 

 

 

     ΝΑΗ 

  

Γ.   Σα Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 
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Α/Α     ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 

 

  1. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πεξηπηψζεσλ γηα Έιιελεο Πνιίηεο θαη 

αιινδαπνχο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 

απαζρνινχκελνη ζην ζπκκεηέρνλ ζην 

δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ 

απηφ , πξνζθνκίδνληαη , εθηφο απφ ηα 

αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία 

(θαηαζηαηηθφ , ζηνηρεία γηα ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο θ.ι.π.), ηα εμήο: Δπηπιένλ : 

i) Γηα ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα        

Πηζηνπνηεηηθφ αξκνδίνπ θνξέα απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχπηνπλ  νη αζθαιηζηηθνί 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη 

νη απαζρνινχκελνη ζ΄ απηφ. 

-Καηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά 

εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 

αξρή.  

ii) Γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηνπλ νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ΄ απηφ. 

-Καηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά 

εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 

αξρή.  

 

    ΝΑΗ 

 

 

 

 

 

 

  2.  

Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή 

Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ , πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ  ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ 

θ.λ.2190/1920  φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

     

   

 

      ΝΑΗ 
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θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 

 

  3. 

    Σα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη 

λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ ) 

θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

(Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή 

άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ 

γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο παξ.2 εδαθ. α 

πεξ1  Άξζξνπ 6 Π.Γ.118/07(πεξ.3 

εδάθην γ §2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ.118/07).  

 

 

 

       ΝΑΗ 

  

 

 

 

  4. 

 

 

 

 

 

     Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο 

απφθαζεο εθθαζάξηζεο εθδίδνληαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε 

ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

7α.1.ηά θαη 7β.12 ηνπ θ.λ 2190/1920 φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη,θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην 

Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε. 

    Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)ην πηζηνπνηεηηθφ 

ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην 

αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην 

δηαγσληζκφ επηρείξεζεο  (άξζξνπ 6 

παξ.2 ηνπ Π.Γ.118/07). 

 

 

 

       

 

      ΝΑΗ 

  

 

  5. 

    Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο 

θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

 

 

       ΝΑΗ 
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πξνζθέξνληνο λα ππνβιεζνχλ 

θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο γηα 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

 

 

  6. 

Πηζηνπνηεηηθό απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη φινη νη Δηαίξνη 

Πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θαη δηαρεηξηζηέο 

θαζψο θαη Μέηνρνη θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 

Δηαηξίαο Π.Δ. ή Α.Δ. αληίζηνηρα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηνπ ΟΔΛ. 

 

  

 

       ΝΑΗ 

  

 
Γ.   Οη Δλώζεηο Πξνζώπσλ-Διεγθηώλ Κνηλνπξαμίεο-Διεγθηώλ   πνπ 
ππνβάινπλ θνηλή  πξνζθνξά.    
 
Α/Α    ΠΔΡΗΓΡΑΦH ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

  

   1. 

  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε (άξζξν 6 

παξ.2 εδ. ε ηνπ Π.Γ. 118/07)  

 

      ΝΑΗ 

  

 

   2. 

  Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληαο λα 

ππνβιεζνχλ θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο 

Βεβαηψζεηο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Κνηλνπξαμίαο.  

 

 

      ΝΑΗ 

  

 

 

   3. 

  Πηζηνπνηεηηθφ φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηνπ 

ΟΔΛ. 

 

      ΝΑΗ 

  

   
1. Ζ έλσζε Αλαδφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθψο είηε 

απφ φια ηα κέιε ηα νπνία  απνηεινχλ ηελ Έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο . 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο Έλσζεο νθείιεη λα δειψζεη φηη επζχλεηαη 
εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν   ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 
ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή.Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη 
θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
Σα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. 

 
Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
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Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, 
δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 
δηθαηνινγεηηθνχ. 
Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε 
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο. ηελ θαηά ηα άλσ Έλνξθε Βεβαίσζε ή 
Τπεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηνλ 
απνθιεηζκό ηνπ Αλαδόρνπ από ην δηαγσληζκό.  
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ΜΔΡΟ Γ’ 
ΠΡΟΦΟΡΔ 

 
 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 
Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη 
Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
  
 
                               ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο 
θαθέινπο, δειαδή:  
 
• Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά 
ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζα πεξηιακβάλεη έλα (1) πξσηφηππν 
θαη έλα (1) αληίγξαθν. 
  
• Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο 
ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί ζε έλα (1) πξσηφηππν, έλα (1) 
αληίγξαθν 
  
• Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο  Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο 
ζθξαγηζκέλνο θάθεινο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί ζε έλα (1) πξσηφηππν, έλα 
(1) αληίγξαθν 
 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

 

«ΠΛΖΡΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 1/2012 

«Γηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ησλ Σνκέσλ θαη Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., 

νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ Γ' 3κήλνπ ηνπ έηνπο 2008 θαη νινθιήξνπ ηνπ έηνπο 2009, ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ΣΔΑΠΑΑ εηνπο 2009 σο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ 

έηνπο 2007 θαη 9κήλνπ έηνπο 2008 ηνπ π. Σ.Α.Α. θαη π. Δ.Σ.Δ.Υ» 

 

AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ : 31/5/2012 

 

 
 
Οη ηξεηο επί κέξνπο (εζσηεξηθνί) θάθεινη, εθηφο ηεο παξαπάλσ έλδεημεο, παξνπζηάδνπλ θαη 
ηνλ ηίηιν ηνπο (δειαδή θαηά πεξίπησζε: θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ, θάθεινο ηερληθήο 
πξνζθνξάο, θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).  
 
Όινη νη θάθεινη αλαγξάθνπλ ηα «ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ» φπσο επσλπκία, πιήξε 
δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ. ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
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πιήξεο επσλπκία, δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ.  
 
 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη 
λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα.  
 
Μέζα ζε θάζε θάθειν θαη ζε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε 
ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη 
απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα 
άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν.  
 
Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε ηάμε θαη ε 
ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη 
λα είλαη ζαθείο.  Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο.  
 
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 ππνςήθην Αλάδνρν. 
Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. 
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή 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 ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, γηα 
ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη 
ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο.  
 
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη φηη 
έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ.  
 
Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

 
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 αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ 
Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα 
Δπηηξνπή.  

 
Β. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΗ  
Όπσο ν πίλαθαο θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. 
  ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 
πξνζθνξά». 
      Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 
παξνπζηάδεη ηα εμήο:   
 
 
Α:  Γεληθή ηθαλόηεηα ππνςεθίνπ-Δκπεηξία ππνςεθίνπ Γνκή  θαη νξγάλσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
 
Α1. Παξνπζία ζηελ Διιεληθή ή θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  
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      Καηαζηαηηθφ Δηαηξείαο. 
      Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ (πεδία δξαζηεξηφηεηαο, 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ζπλεξγαζίεο, ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο, θηι).  
     Ηζνινγηζκνχο γηα ηελ πεξηγξαθή νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηα ηξία 
ηειεπηαία έηε (δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο). 
       

Α2. Τπνδνκή ηεο εηαηξίαο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό. 
 
      ηελ ελφηεηα απηή ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαζέζεη ηελ ππνδνκή 
ηεο εηαηξείαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ εηδηθφηεξα (αξηζκφο, εηδηθφηεηεο, επίπεδν εκπεηξίαο). 
Δηδηθφηεξα  ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη δεθαεηή εκπεηξία θαη ηα 2/3 ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή ειεγθηηθή. 

 
Α3. Πνηνηηθόο έιεγρνο. 
 
   ηελ ελφηεηα απηή ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη Τπεχζπλε δήισζε 
ηνπ Ν1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη εζσηεξηθφ ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη φηη  ζα ππαρζεί ζε πνηνηηθφ έιεγρν πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 27 ηνπ Ν3693/2008 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 39 ηνπ ηδίνπ 
Νφκνπ φπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ΔΛΣΔ.   

 
 
Α4. Δηδηθή εκπεηξία ηεο ειεγθηηθήο Δηαηξείαο ζε παξόκνηα έξγα ζε   αζθαιηζηηθνύο 
νξγαληζκνύο. 

 
     Πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε έξγσλ 
αλάινγνπ ραξαθηήξα  (π.ρ. αληηθείκελν έξγνπ, ζηφρνη έξγνπ, βαζηθά απνηειέζκαηα έξγνπ, 
θνξέαο αλάζεζεο έξγνπ, ηίηινο έξγνπ, εκεξνκελία εθηέιεζεο έξγνπ, δηάξθεηα έξγνπ, 
πξνυπνινγηζκφο έξγνπ, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην έξγν θηι) πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κε 
επηηπρία θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ Διιάδα. 

 
Β:     κεζνδνινγηθή    πξνζέγγηζε θαη ρξνληθή      πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.   Οξγάλσζε-
Γηνίθεζε Έξγνπ. 

 
 

Β1. Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά θαη Γηεζλή Διεγθηηθά πξφηππα. 
ηελ ελφηεηα απηή ν θάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη πσο πξνηίζεηαη λα 
νξγαλψζεη ηηο επηκέξνπο νκάδεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα δηνηθήζεη ην έξγν. Δηδηθφηεξα, 
ε ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

- Οξγαλσηηθφ ζρήκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ απφ πιεπξάο ππνςεθίνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

- Σεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ηεο νκάδαο Έξγνπ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα πινπνηήζεη ην 
έξγν παξαζέηνληαο επίζεο θαη ηα πιήξε βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ 
θαζψο θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο έξγνπ, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα κφληκα 
ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο. Σα βηνγξαθηθά ζα ζπλνδεχνληαη αληίζηνηρα κε 
θσηναληίγξαθα πηπρίσλ. Δπαγγεικαηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θιπ. 

- Σεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο δηάζεζεο ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Έξγνπ θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηεο αμηνπνίεζεο-απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ ζε θάζε 
επηκέξνπο ζηάδην θαη θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα 
ππνελφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία σο πξνο: 

Σε ζέζε θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηελ Οκάδα Έξγνπ θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηα 
ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ έξγνπ. 
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 
εληάζζεηαη ην θάζε ζηέιερνο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε νκάδα Έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηειέρε ηα νπνία δελ είλαη κφληκα 
ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο ηφηε, απαξαίηεηα, ζα πξέπεη ζε παξάξηεκα ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο λα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/86 φηη ππάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ 
πξνζθέξνληα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα έξγνπ, ελψ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη επίζεο ν 
ξφινο ηνπο ζηελ Οκάδα, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απαζρφιεζήο ζην έξγνπ. 
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο  κέινπο ή κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ην λέν κέινο ή ηα λέα 
κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ αλάινγα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα κε εθείλν ηνπ κέινπο ή 
ησλ κειψλ πνπ απνρψξεζαλ. Ζ νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη 
έλα κήλα πξηλ ζην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ην νπνίν απφ ηελ πιεπξά ηνπ δχλαηαη λα εγθξίλεη 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

 
Β2.   Σήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ 4 κελώλ  καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ 
εθζέζεσλ  ειέγρνπ. 

 
        Οη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα  πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην 
έξγν κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη ρξνληθφ νξίδνληα 
4 κήλεο αλά ρξήζε καδί κε ηελ εθπφλεζε θαη  ππνβνιή ηεο έθζεζεο  ειέγρνπ. 

 
 
Β3.  ρεηηθή κε ην Έξγν, εκπεηξία ηνπ Τπεύζπλνπ Έξγνπ θαη ησλ ζηειερώλ ηεο 
νκάδαο Έξγνπ. 

 
Ο Τπεχζπλνο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ην θχξνο γηα λα  θαζνδεγήζεη 
θαη λα ζπληνλίζεη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  
Δάλ ν Τπεχζπλνο ή ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηεο νκάδαο εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ 
ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππνβάιιεη ηελ 
πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη απφ έλαλ έθαζην εμ‟ απηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ππάξρεη 
ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη δέρνληαη 
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεπζύλνπ, ή ησλ κειώλ ηεο 
νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαη πάληνηε 
πξηλ αλαιάβεη εξγαζία.  
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επέξρεηαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Ο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ δειψλεη φηη 
ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ εηαηξεία ή ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη ηνλ αλάδνρν θαη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξηλ. ην δηάζηεκα 
απηφ ζα παξέρεη θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ 
ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ θαηά 
ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. , ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη 
γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. 
Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη  ηα ζηειέρε πνπ ζα αλαιάβνπλ ηνπο 
ξφινπο:  
• ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ,  
• ηνπο Τπεχζπλνπο ησλ Παξαδνηέσλ 
πγθεθξηκέλα γηα ηα δχν αλσηέξσ ζηειέρε ζα πξέπεη: 
• λα δνζνχλ βηνγξαθηθά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο  
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο,  
• λα πεξηγξαθεί ν ξφινο ηνπο ζην πξνηεηλφκελν ρήκα Γηνίθεζεο,  
• λα δεισζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ,  
• λα δεισζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Έξγν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα  
αθηεξψζνπλ αλά Παξαδνηέν ηνπ Έξγνπ  
• λα δεισζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν (ζηέιερνο Αλαδφρνπ).  
•Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ινγηζηηθψλ 
θαη ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ φπσο πηζηνπνηνχληαη. 
•ηειέρσζε θαη θαηαιιειφηεηα ηεο Οκάδαο Έξγνπ.  
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Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ σο εμήο:  
•πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζηα 
αλσηέξσ ζηγφκελα ζέκαηα.  
Δπίζεο ν Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή εκπεηξία θαη ηα 2/3 ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή ειεγθηηθή εκπεηξία. 

  
       ηηο πεξηπηώζεηο ελώζεσλ πξνζώπσλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ειέγρνληαη γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηέο αζξνηζηηθά.  
      ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ειεγθηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα 
αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο.  

 
Β4.  Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο νκάδαο Έξγνπ θαη επάξθεηα δηάζεζεο ζηειερώλ ηεο. 
 
     Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα 
εκπιαθνχλ ζην έξγν. 

      πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαη ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία 
απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 
ζπλεξγαηψλ / ζπκβνχισλ.  
ηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ε νκάδα ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα 
ηελ παξαγσγή ησλ επί κέξνπο παξαδνηέσλ αληηθεηκέλσλ ή παθέησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  
Γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκε ε παξνπζίαζε δηαθξηηψλ πηλάθσλ γηα επί κέξνπο 
παξαδνηέα ή παθέηα εξγαζηψλ πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη αλαγθαία:  
 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ  

Ολνκαηεπψλπκν      

ηειέρνπο 

 

Δηαηξία 

Θέζε ζηελ 

νκάδα 

έξγνπ 

Δπίπεδν 

εκπεηξίαο 

Αξκνδηφηεηεο/ 

θαζήθνληα 

Απαζρφιεζε 

ζην έξγν ζε 

αξηζκνκήλεο 

      

      

      

                                                                                          ΤΝΟΛΟ Α/Μ ____________ 
 
φπνπ:  
 
-ηε ζηήιε «Ολνκαηεπψλπκν» ζπκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θάζε  
πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ  
-ηε ζηήιε «Δηαηξία» ζπκπιεξψλεηαη ε εηαηξία ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ην  
ζηέιερνο  
-ηε ζηήιε «Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ» ζπκπιεξψλεηαη ν ξφινο ηνπ ζηειέρνπο,  
ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ,  
-ηε ζηήιε «Δπίπεδν Δκπεηξίαο» ζπκπιεξψλεηαη ην επίπεδν εκπεηξίαο ηνπ ζηειέρνπο. 
-ηε ζηήιε «Αξκνδηφηεηεο / Καζήθνληα» ζπκπιεξψλνληαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ηα 
βαζηθά θαζήθνληα πνπ ζα έρεη ην ελ ιφγσ ζηέιερνο ζηελ Οκάδα Έξγνπ  
-ηε ζηήιε «Απαζρφιεζε ζην Έξγν ζε αξηζκνκήλεο» αλαθέξνληαη νη  αξηζκνκήλεο (Μ) πνπ 
ζα απαζρνιεζεί θάζε ζηέιερνο ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  
-Σεθκεξίσζε ηνπ επηπέδνπ εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 
αλαιπηηθψλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ (κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε παξάξηεκα ηνπ 
θαθέινπ).  
-Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
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Ζ νκάδα έξγνπ λα ζηειερψλεηαη απφ κέιε κε ηηο θαηάιιειεο ζπνπδέο -εμεηδίθεπζε θαη ηθαλή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε έξγα αλάινγνπ 
κεγέζνπο θαη ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  
 
Πην αλαιπηηθά, ε νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: Δμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία γηα 
ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ έξγσλ / ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζην  ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 
νινθιεξσκέλσλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ζε έξγα αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη εχξνπο ηνπ 
παξφληνο  
 

 
Γ. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΗ 
 
  επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα δνζνύλ ζε επξώ : 
Πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο  δελ   δίλεηαη  ηηκή  ζε  ΔΤΡΩ ή θαζνξίδεηαη κε απηέο ζρέζε ηνπ 
επξψ πξνο μέλν λφκηζκα απνξξίπηνληαη  σο  απαξάδεθηεο. 
Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο νκάδαο  ρξήζεσλ  απνξξίπηεηαη  ζαλ    απαξάδεθηε. 
 
ηηο  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο  πξέπεη λα  αλαγξάθεηαη  αλαιπηηθά :  
 

1. Γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ΣΔΑΠΑΑ: 
-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο γηα ηε ρξήζε (2009).  

       
2. Γηα ηνλ ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΠΟΛΔΩΝ (Κ.Τ.Τ.Α.Π.): 

-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009  &  Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
3. Γηα ηνλ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ 

ΩΜΑΣΟ (Σ.Δ.Α.Τ.Π..) 
-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009 & Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
4. Γηα ηνλ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 

(Σ.Π.Τ.Π..) 
-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009 & Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
5. Γηα ηνλ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΩΡΟΦΤΛΑΚΖ 

(Σ.Δ.Α.Δ.Υ.) 
-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009 & Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
6. Γηα ηνλ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΠΟΛΔΩΝ 

(Σ.Δ.Α.Τ.Α.Π.) : 
-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009 & Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
7. Γηα ηνλ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΠΟΛΔΩΝ (Σ.Π.Τ.Α.Π.) : 

-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009 & Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
8. Γηα ηνλ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ (Σ.Π.Α.): 

-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2009 & Γ‟ ηξίκελν 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
9. Γηα ην Πξψελ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΩΡΟΦΤΛΑΚΖ (π. Δ.Σ.Δ.Υ.): 
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-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2007 & Α‟-Β‟-Γ‟ ηξίκελα 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
10. Γηα ην Πξψελ ΣΑΜΔΗΟ ΑΡΩΓΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ (π.Σ.Α.Α.): 

-Σηκή αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο αλά ρξήζε (2007 & Α‟-Β‟-Γ‟ ηξίκελα 2008).  
-πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο.  

 
11. ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΥΡΖΔΗ :  

πλνιηθή  ηηκή αξηζκεηηθψο  θαη νινγξάθσο 
 
 
       Δθφζνλ  απφ  ηελ  πξνζθνξά δελ  πξνθχπηεη  κε  ζαθήλεηα  ε  πξνζθεξφκελε ηηκή γηα 
θάζε ρξήζε   ή δελ  δίλεηαη ζπλνιηθή  ηηκή  γηα  φιεο ηηο ρξήζεηο,   ε πξνζθνξά   απνξξίπηεηαη   
σο   απαξάδεθηε   κε απφθαζε  ηνπ Γ ηνπ  Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. χζηεξα  απφ  γλσκνδφηεζε  ηεο  
επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα  κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 
νξηζηηθή  παξαιαβή ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 
πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ ρξήζεσλ πνπ ζα εθηειέζεη ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
     ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή γηα θάπνηα απφ ηηο ρξήζεηο   πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηή πξνζθέξεηαη δσξεάλ. 
      ηελ  πξνζθεξφκελε  ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ 
ΦΠΑ). Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο) 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 

 
  Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ,απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
   1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ.                
 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο   δε γίλνληαη δεθηέο. 

   3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
ΠΡΟΟΥΖ:   
 
Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνύλ κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ αλαπξνζαξκόδνληαη γηα 
νηνλδήπνηε ιόγν θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, δνζέληνο όηη ν αλάδνρνο ζεσξεί 
ηνλ θίλδπλν απξνόπηνπ κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ σο ελδερόκελν θαη 
ηνλ απνδέρεηαη.                                 

 
       Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε Αξκφδην  
Όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν,  κνλνγξάθεη  θαη 
ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε.  
       Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ  ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
▪ Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ Έλζηαζε ηνπ Π.Γ.118/2007 
,άξζξν 15  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ Έλζηαζε, 
ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη 
δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή 
εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
       Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο Γηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ. 
       Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 
δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην  Αξκφδην  Όξγαλν 
(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο 
Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ άλσ Οξγάλνπ. (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) 
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         Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα 
απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 

Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

  
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ επί εθαηφλ είθνζη 
(120) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ 
ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη εκεξψλ  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 
Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη 
έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο.  
 
ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο παξάηαζεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη ηνπο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ νη θάθεινη πξνζθνξάο ηνπο θαη ε Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο, εθφζνλ δειψζνπλ φηη παξαηηνχληαη απφ θάζε ππνβνιή έλζηαζεο ή 
άιιεο δηθαζηηθήο ελέξγεηαο. ε πεξίπησζε κε έγγξαθεο δήισζεο πεξί απνδνρήο ή κε ηεο 
παξάηαζεο ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε ηεο Αλαζέηνπζαο γηα παξάηαζε.  

 
Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη εθηφο εάλ  
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηά πεξίπησζε αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ε απηή ηελ πεξίπησζε  
ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ  ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  
Ζ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ δηαγσληδφκελν κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιερζέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζην δεχηεξν θαηά 
ζεηξά επηινγήο.  
 
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο 
κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  
 
• έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  
• θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή  
ελέξγεηα.  

 
 Απόξξηςε Πξνζθνξώλ  
 
Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
(Γ..) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
 
Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε αλ ζπληξέρνπλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:  
 
-Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε  
-Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ  πξνυπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο  
-Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο κηθξόηεξνο από ην δεηνύκελν.  
-Υξόλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιύηεξνο από ηνλ πξνβιεπόκελν.  
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-Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε 
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  
-Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.  
-Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.  
-Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ  

 
ΔΝΣΑΔΗ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  
 
        Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/2007). 
- Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ , ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ ζ‟ απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε  γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο( ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 

 -   Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία 
πξνζθνκίδεη ν δηαγσληδφκελνο πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 6,8 θαη 8 α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
      Ζ έλζηαζε  ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ σο εμήο: 

 
α). Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεξεζία (ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) εγγξάθσο κέζα ζην κηζφ ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
      Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν (Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ) εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν 
(5) πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
  β). Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Γ.. ηνπ ΣΔΑΠΑΑ πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε  ζην Γηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ , θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 
ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ, θαηά ηελ νπνία 
ν εληζηάκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 
      Ζ Έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη  θαηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
(ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΩΝ) θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ 
απφ ην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
      Ζ Έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο  ζην Γηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθψο θαη ζε 
απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, επηκέιεηα ηνπ 
εληζηάκελνπ. 

 
 γ). Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε κέζα 
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο  έιαβε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.     
        Ζ Έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη, επηκέιεηα ηνπ εληζηακέλνπ   ππνρξεσηηθψο εληφο δχν (2) 
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη . Ζ Έλζηαζε απηή 
εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ) θαη ην 
Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. (απνθαζίδνλ φξγαλν) εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν 
ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

 
δ). Δθηόο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ , εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο , 
όζνλ αθνξά ηε λνκηκόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ  δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 
8α ηνπ Π.Γ.118/07, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ , αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο  έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Ζ Έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην 
Μεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ 
πιινγηθφ Όξγαλν (Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ) θαη ην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. εθδίδεη ηε ζρεηηθή 
απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ 
ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

 
    Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο ,εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 
       Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2, ηνπ άξζξνπ 15 
ηνπ Π.Γ.118/07 πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε 
πνζνζηφ 0,10 επί ηεο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε 
έξγνπ , ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ #1.000,00# επξψ θαη 
κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ #5000,00# επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη 
θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (παξάβνιν απφ θάζε αηηία). 
Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 
202/2005). 
       Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο Δλζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 
θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο(ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ). Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., κε 
δηθή ηνπο θξνληίδα. 

 
       Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 
δπλάκεη ησλ άξζξσλ   20,  34, θαη 39 ηνπ Π.Γ.118/07 λα ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην  Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.. 
 
        Δπί ησλ πξνζθπγψλ απνθαζίδεη ην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε 
νπνηαδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  
        Καηά ηα ινηπά γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

 
    ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΗΜΧΝ   
     Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ (Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο) πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
Γηαθήξπμε. 
     Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
-    Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία (Σκήκα 
Πξνκεζεηψλ) γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
- Οη δηαγσληδφκελνη πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
   Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
  - Απνζθξαγίδεηαη ν Κπξίσο Φάθεινο, θαζψο θαη ν Φάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αλά θχιιν, ε 
πξνζθνξά θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απηήο.  
    Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ λέν θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη 
θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ηδηα επηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο 
Τπεξεζίαο (Σκ. Πξνκεζεηψλ ). 
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          1. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη 
ζηελ θαηαρψξεζε ησλ νλνκάησλ θαη ηεο θσηνηππίαο ησλ ηαπηνηήησλ απηψλ ζε Πξαθηηθφ, ην 
νπνίν πεξηγξάθεη ηα νλφκαηα απηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαζψο θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε  πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη  θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

     2. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη 

απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηίζεηαη ζθξαγίδα απφ ηελ  Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο 
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζην ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ άλσ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 
     
     3. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ νξίδεη εκέξα θαη ψξα γηα λα ιάβνπλ γλψζε νη 

δηαγσληδφκελνη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ο ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηηο 
πξνζθνξέο νξίδεηαη ζε ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ. 118/07.  

     4.  Οη ζθξαγηζκέλνη Φάθεινη κε ηα Οηθνλνκηθά ηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ 
νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κε εηδηθή πξφζθιεζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε 

έγγξαθν, FAX, E-MAIL. 
 
      5. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ εθφζνλ δελ 
αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ή  εθφζνλ έρεη 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά απηήο.  

 
      6. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ.1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά 
απνδεθηή πξνζθνξά, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία 
(θαμ), (3) ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη 
δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ , λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 
ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ.2 θαη  8 α παξ.1 ηνπ Π. Γ. 118/2007, 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά 
πξνζθνκίδνληαη απφ ην δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
      Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

 
 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ 
 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε , απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ ΠΓ 118/07.  
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   ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ   

     „Δάλ ν Αλάδνρνο  ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή  δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε φπσο 
αλαθέξεηαη ή ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/07 ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
Αλάδνρν ν νπνίνο πξνζθέξεη  ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή.  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 ζπκκεηέρνληα  ν νπνίνο 
πξνζέθεξε  ηελ  ακέζσο επφκελε θαη νχησ θαζ΄ εμήο.  Δάλ  θαλέλαο  απφ ηνπο 
πκκεηέρνληεο ηνπ άλσ Γηαγσληζκνχ  δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ  ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α  ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο 
ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ Γηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ηνπ 
πξνζθέξνληνο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . Δπίζεο, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 
πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε Γηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ  ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07 γηα ηα νπνία έρεη 
δεζκεπηεί κε Τπεχζπλε δήισζε. 

 
ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 
     Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε  ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ 
ΣΗΜΖ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ.  
    Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 
 
α.  Καηαθχξσζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ   ζηνλ Αλάδνρν   πνπ  έρεη  ππνβάιεη ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή.  
β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 
ησλ φξσλ. 
γ.  Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ  θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο. 
δ.  Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ 
ζηνηρείσλ Η θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
ε. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ  ιφγνη 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάινπλ ηελ καηαίσζε. 
 ζη. Σελ θαηαλνκή ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  
     ηνλ επαλαιεπηηθφ Γηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ 
πεξηζηάζεηο, ν Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο.   
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ- ΑΝΑΘΔΖ 
   
ηνλ Αλάδνρν  ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, απνζηέιιεηαη εγγξάθσο ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε (άξζξν 23 παξ. 1). 
Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 
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Ο Αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε κέξνο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα 
πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο.  
Οη Αλάδνρνη  κπνξεί λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 
15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  ε 
θάζε πεξίπησζε  ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ ηελ 
παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ην ΣΔΑΠΑΑ.  
Δάλ ε θαηαθχξσζε  γίλεη ζε αιινδαπφ Αλάδνρν ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 
εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ Μεηνδφηε. 
Δάλ ν Αλάδνρνο   ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ 
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ  δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 

 
 

Καηάξηηζε ύκβαζεο - Γεληθνί όξνη  ύκβαζεο -  Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα 
ύκβαζεο 
 
Μεηαμχ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξάθεη χκβαζε ζχκθσλα κε ηε 
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ δηεμαγσγή ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ.   
      Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ησλ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην 
ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 
παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο πκβάζεσο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο εθηφο 
πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηελ 
χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη -
αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηψλ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα 
Γηαθήξπμε, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, 
εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  
      ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην  ηα  
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ 
ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) θαη έθδνζεο απφθαζεο  ηνπ Γ.. ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, ην απνθαζίδνλ 
φξγαλν δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο πκβάζεσο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, ην 
χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ  ηηκήκαηνο ζχκβαζεο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  
 
Ζ αλσηέξσ Δγγχεζε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. Παξάξηεκα)  
 
Ζ Δγγχεζε πκκεηνρήο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο Δγγχεζεο 
Καιήο Δθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο. Οη 
Δγγπήζεηο πκκεηνρήο ησλ ππφινηπσλ ππνςεθίσλ ηνπο επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο.  
 
Ζ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο  
ζπκβαιιφκελνπο.  
Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξψλ ρσξίο θάπνηνο εθ ησλ Αλαδφρσλ ή 
φινη ηνπο  λα έρνπλ παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςνπλ ηηο πκβάζεηο, ή πξνζέιζνπλ αιιά δελ 
θαηαζέζνπλ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, 
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κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ή έθπησηνη αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ρσξίο άιιε 
δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα.  
 
       ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ή ησλ 
ζπκβάζεσλ ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη 
εηο βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α..  

 

 

 ΔΓΓΤΖΔΗ  
 
         Οη Δγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 
ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ Δγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη  απφ  επίζεκε  κεηάθξαζε.  
       ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμηψλ ειεγθηψλ, νη εγγπήζεηο 
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο.  
        Με ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη , ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά , 
νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

  Οη εγγπήζεηο , αλεμάξηεηα  απφ  ην φξγαλν  πνπ  ηηο  εθδίδεη θαη  ηνλ  ηχπν  πνπ  
πεξηβάιινληαη  πξέπεη    απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνπλ  θαη  ηα αθφινπζα: 

    1.- Σελ εκεξνκελία  έθδνζεο. 
          2.- Σνλ  εθδφηε  
          3.- Σελ  ππεξεζία  πξνο ηελ νπνία  απεπζχλεηαη  
          4.- Σνλ  αξηζκφ  ηεο  εγγχεζεο  
          5.- Σν πνζφλ  πνπ  θαιχπηεη  ε  εγγχεζε 
          6.- Σελ πιήξε  επσλπκία  θαη  ηε  δηεχζπλζε  ηνπ  αλαδφρνπ ππέξ   ηνπ νπνίνπ  
εθδίδεηαη  ε  εγγχεζε. 
          7. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ 
κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  
          8.- Σελ  ζρεηηθή  Γηαθήξπμε,  ηελ εκεξνκελία  Γηαγσληζκνχ  ( γηα εγγχεζε  ζπκκεηνρήο 
) ή ηνλ  αξηζκφ  ηεο  ζρεηηθήο  χκβαζεο  ( γηα  εγγχεζε θαιήο  εθηέιεζεο  ) θαη  ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν  θαη  ζηηο  δχν  πεξηπηψζεηο  . 
          9.- Όηη  ε Δγγχεζε παξέρεηαη  αλεθθιήησο θαη  αλεπηθπιάθησο, ν δε εθδφηεο  
παξαηηείηαη  ηεο  ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο. 
         10.- Όηη ην πνζφλ  ηεο εγγχεζεο  ηεξείηαη  ζηελ δηάζεζε  ηεο   Τπεξεζίαο, πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ  θαη  ζα    θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά   κέζα ζε ηξείο εκέξεο κεηά απφ απιή  
έγγξαθε εηδνπνίεζε. 
         11.- Όηη  ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο Δγγχεζεο ην πνζφλ ηεο  θαηάπησζεο  
ππφθεηηαη  ζε πάγην  ηέινο  ραξηνζήκνπ. 
         12.- Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο Δγγχεζεο  
           α) ε Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο  ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά  ε Γηαθήξπμε.  
           β) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο Δγγχεζεο θαιήο  εθηέιεζεο  πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ 
δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. 
        13.- Ο  εθδφηεο  ηεο Δγγχεζεο ζπκκεηνρήο  ππνρξενχηαη  λα πξνβεί  ζηελ  παξάηαζε 
ηεο  ηζρχνο  ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο  Τπεξεζίαο (ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) πνπ  
δηελεξγεί  ην  δηαγσληζκφ.  Σν  ζρεηηθφ  αίηεκα  πξέπεη  λα  γίλεη πξηλ  απφ  ηελ εκεξνκελία  
ιήμεο    ηεο  Δγγχεζεο. 
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      - ηελ πεξίπησζε  Έλσζεο πξνζψπσλ – Κνηλνπξαμίαο Διεγθηψλ  νη  εγγπήζεηο  
πεξηιακβάλνπλ θαη  ηνλ  φξν  φηη ε  εγγχεζε  θαιχπηεη  ηηο ππνρξεψζεηο  φισλ  ησλ κειψλ  
ηεο Έλσζεο. 

       
 
    ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
     α) Ζ Δγγχεζε  απηή  εθδίδεηαη ππέξ ηνπ  ζπκκεηέρνληνο  γηα πνζφ  πνπ  αληηζηνηρεί  ζε 
πνζνζηφ  5% επί  ηεο  ζπλνιηθήο  πξνυπνινγηζζείζαο  δαπάλεο κε  ην  ΦΠΑ, ήηνη 9.614,42€ 
       
        Ζ ηζρχο  ηεο Δγγπεηηθήο  Δπηζηνιήο   πξέπεη λα  είλαη κεγαιχηεξε  θαηά  έλα  (1) κήλα  
απφ  ηελ  ηζρχ  ηεο πξνζθνξάο,  πνπ  νξίδεη   ε  Γηαθήξπμε. 
     β)  Ζ Δγγχεζε  πκκεηνρήο  πνπ  αθνξά  ηνλ  ζπκκεηέρνληα ζην Γηαγσληζκφ  ζηνλ  νπνίν 
θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα απηνχ   επηζηξέθεηαη  κεηά  ηελ θαηάζεζε  ηεο πξνβιεπφκελεο  
Δγγχεζεο  Καιήο  Δθηέιεζεο  θαη  κέζα  ζε (5) εκέξεο  απφ  ηελ ππνγξαθή  ηεο ζχκβαζεο. 
Οη  Δγγπήζεηο  ησλ ινηπψλ  δηαγσληδφκελσλ  πνπ  έιαβαλ  κέξνο  ζην  Γηαγσληζκφ  
επηζηξέθνληαη  κέζα  ζε  (5) εκέξεο  απφ  ηελ εκεξνκελία  αλαθνίλσζεο  ηεο θαηαθχξσζεο. 
 

 
  ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ   
 
     α) Οη Αλάδνρνη  ζηνπο  νπνίνπο  έγηλε  ε θαηαθχξσζε ηνπ ππφ  αλάζεζε  έξγνπ 
ππνρξενχηαη  λα θαηαζέζνπλ  Δγγχεζε  Καιήο  Δθηέιεζεο  ησλ  φξσλ  ηεο   ζχκβαζεο  ην  
χςνο  ηεο  νπνίαο  αληηζηνηρεί  ζε  πνζνζηφ  10% ηεο   ζπκβαηηθήο  αμίαο, ρσξίο ηνλ  ΦΠΑ. 
     β) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ηζρχνο 
δειαδή  ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο. 
    γ)  Ζ εγγχεζε  θαηαηίζεηαη   πξν  ή  θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο. 
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν  κεηά ηελ νξηζηηθή παξάιαβή ηνπ ππφ 
αλάζεζε έξγνπ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε 
ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ.118/07. 

 
 

ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ  
          Ο ρξφλνο  παξάδνζεο ηνπ   ππφ  αλάζεζε έξγνπ  ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
          Ζ παξάδνζε ηνπ   ππφ  αλάζεζε έξγνπ  ζα γίλεη σο εμήο: 
 Γηα ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 
έηνπο 2009 ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

  Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/ΚΤΤΑΠ  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε   (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/ΣΔΑΤΠ  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/ΣΠΤΠ  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/ΣΔΑΤΑΠ  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
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   Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/ΣΠΤΑΠ  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/ΣΔΑΔΥ  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην ΣΔΑΠΑΑ/Σ.Π.Α.  ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην πξψελ Δ.Σ.Δ.Υ. ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2007 θαη ΑΒΓ ηξηκήλσλ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

Γηα ην πξψελ Σ.Α.Α. ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ εηψλ 2007 θαη ΑΒΓ ηξηκήλσλ 
2008  ζα παξαδνζεί ζε (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ην 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

      Γηα ηελ  παξάδνζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ θαη αθνχ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο  είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼  απηνχ.    

    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 αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

      Δπίζεο  ν παξαπάλσ  ζπκβαηηθφο ρξφλνο   παξάδνζεο, δχλαηαη  κε απφθαζε    ηνπ  Γ 
ηνπ  Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. λα κεηαηίζεηαη  ζε πεξίπησζε  ζνβαξνηάησλ  ιφγσλ πνπ    ζπληζηνχλ  
αληηθεηκεληθή  αδπλακία, εκπξφζεζκεο  παξάδνζεο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ  ή  ζε 
πεξηπηψζεηο  αλσηέξαο  βίαο. Ο Αλάδνρνο  πνπ  επηθαιείηαη  αλσηέξα βία  ππνρξενχηαη  ηα  
πεξηζηαηηθά πνπ  ζπληζηνχλ  ηελ  αλσηέξα  βία  λα αλαθέξεη  εγθαίξσο θαη  εγγξάθσο  θαη  λα 
πξνζθνκίζεη  ζηελ  ππεξεζία ηα  απαξαίηεηα  απνδεηθηηθά    ζηνηρεία. 

      ε πεξίπησζε  πνπ ν  Αλάδνρνο  κέζα ζηελ  αλσηέξσ πξνζεζκία δελ  αλαθέξεη 
εγθαίξσο  ηα  πεξηζηαηηθά θαη  δελ πξνζθνκίζεη  ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά  ζηνηρεία, 
ζηεξείηαη  ηνπ  δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί  ηελ  χπαξμε αλσηέξαο  βίαο.  

      Ο Αλάδνρνο   ππνρξενχηαη  λα εηδνπνηεί  ηελ  Τπεξεζία  ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.   θαη  ηελ 
επηηξνπή  παξαιαβήο  , γηα  ηελ  εκεξνκελία  πνπ  πξνηίζεηαη  λα παξαδψζεη   ην ππφ 
αλάζεζε έξγν , ηνπιάρηζηνλ  πέληε  (5) εξγάζηκεο  εκέξεο  λσξίηεξα. 

 
Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ  ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ν Αλάδνρνο   ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία (Σκ.Πξνκεζεηψλ) 
απνδεηθηηθφ παξάδνζεο,  ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ην έηνο ρξήζεο 
πνπ ειέγρζεθε  θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
Ζ παξάηαζε  ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ρξφλνπ   ρνξεγείηαη  (εθφζνλ  ηνχην  απνθαζίζεη ην  Γ ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.), πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο   λα κε  θεξπρζεί  έθπησηνο. 
       Καηά ηα άιια επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν φπσο αλαιπηηθψο  αλαθέξεηαη  ζην  άξζξν 32 ηνπ 
Π.Γ. 118/07. 
 

 
   ΠΑΡΑΛΑΒΖ   
 
        Ζ παξαιαβή ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ   ζα γίλεη  απφ  ηελ   Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ)., πνπ  ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., θαη 
ε  νπνία  ζα    ζπληάμεη   ην  Πξαθηηθφ νξηζηηθήο Παξαιαβήο κεηά απφ έιεγρν   ησλ ρξήζεσλ 
φπσο απηέο θαηαθπξψζεθαλ. 
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ΚΤΡΧΔΗ  ΓΗΑ  ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ  ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΡΟΣΗΜΑ   

 
1.- ε πεξίπησζε  πνπ  ην  ππφ αλάζεζε  έξγν   παξαδνζεί    ή  επαλαιεγρζεί   κεηά ηε  ιήμε  
ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ρξφλνπ  φπσο  δηακνξθψζεθε  κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη  κέρξη  ιήμεο  ηνπ 
ρξφλνπ ηεο  παξάηαζεο  πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη  εθηφο   ησλ ηπρφλ  πξνβιεπνκέλσλ, 
θαηά  πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκα πνπ  ππνινγίδνληαη  σο εμήο: 
     
     α.- Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ πεξηνξίδεηαη  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ  ππεξβαίλεη ην 1/4 
ηνπ κέγηζηνπ  ρξφλνπ παξάηαζεο 1%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ  
παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα. 
     β. Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ  πεξηνξίδεηαη  ζε  ρξνληθφ  δηάζηεκα  απφ  ην 1/4 κέρξη  ην  ½ ηνπ  
κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ  ρξφλνπ παξάδνζεο  3%  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηνπ κέξνπο 
ηνπ έξγνπ  πνπ  παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα. 
 
Δάλ θαηά ηνλ  ππνινγηζκφ ηνπ  κηζνχ  ηνπ  ρξφλνπ  παξάηαζεο  πξνθχπηεη  θιάζκα  εκέξαο , 
ζεσξείηαη νιφθιεξε  εκέξα. 
 
     γ.- Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ  1/2,  πνζνζηφ 5% επί ηεο  
ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ  πνπ παξαδφζεθε   εθπξφζεζκα . 
2.-Σα παξαπάλσ,  πνζά  πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  αμίαο ηεο  
εθπξφζεζκεο  παξάδνζεο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ   ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
     Δάλ ην ππφ αλάζεζε έξγν  πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα επεξεάδεη ηνλ έιεγρν ησλ 
επφκελσλ ρξήζεσλ  πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 
    3. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ παξέρεηαη ζε απηφλ ε 
δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ην έξγν  κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
εηο βάξνπο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα 
εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10%  επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη 
ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν. 
    Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ην ππφ αλάζεζε έξγν ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκφο ή ηα 
απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. χζηεξα απφ ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή φινπ ηνπ έξγνπ. 
   4. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα παξάδνζε κε 
απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 
δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν Αλάδνρνο  θαη κεηαηίζεηαη 
αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο.   
     ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ-ειεγθηψλ ή Κνηλνπξαμίαο ειεγθηψλ ην πξφζηηκν θαη νη 
ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ   

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα: 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  

αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:         

       α.- Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαγξάθεη ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ 

έξγνπ πνπ αλέιαβε λα παξαδψζεη ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε θαη 

λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

        β.- Δμνθιεηηθή  απφδεημε  ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε  

ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 
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       γ.- Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

   δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

        ε.-  Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 ζη.- Σα ηηκνιφγηα ζα ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

Αλάδνρν (3,072%) ΜΣΠΤ θ.ι.π. θαη ηνπ Ν. 2198/94. 

   δ.-  Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ νξηζηηθνχ  πξσηνθφιινπ   παξαιαβήο. 
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ΜΔΡΟ Γ’ 

 
ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ 

 
 
 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ  
 
     Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιΔΗ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
ελεξγεηψλ ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξνθχπηνπλ 
αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο 
εηζεγήζεηο ζην  Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ην νπνίν θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο 
απνξξίπηεη.  
 
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 
ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ 
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 
Έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο  
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηνλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πκβάζεσο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, ππνρξενχηαη κφλν ν αλάδνρνο πνπ ηελ  πξνθάιεζε πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπψηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπο, 
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ 
ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρνληαη δε θαη βεβαηψλνπλ φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφ πξνζψπσλ.  ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν 
πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα 
γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ 
πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 
εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.  
 
        ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή 
ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη 
αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο.  
       Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ  ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α..  
 
       Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην (ηνλ νπνίν δελ 
έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο), ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ 
ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ.  
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       ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζην  Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 
      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Φνξέα γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 
έλαληη ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  
 
     Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή 
απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. δελ έρεη ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  
 
      ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο  Αλαδφρνπο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 
πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα 
έλαληη ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ 
επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο 
απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
Έξγνπ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αλαδφρνπο  είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο  εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο,  εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ 
κπνξεί λα  αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ  
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

 
 -Τπεξγνιαβίεο  
        
       Απαγνξεχεηαη ζηνπο Αλαδφρνπο  λα αλαζέζνπλ νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο πκβάζεηο, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε εηαηξεία 
ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

 
- Δκπηζηεπηηθόηεηα  
 
       Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πκβάζεσο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 
ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 
νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  Δπίζεο ζα 
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  
Δηδηθφηεξα:  
       Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ 
αληίιεςε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ, ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη 
δελ επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά 
κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
παξφληνο Έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν 
Αλάδνρνο επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηνλ  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.  
 
       Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο 
αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη 
απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη 
ερεκχζεηαο. 
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       ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 
ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 
παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε 
ηνπ Έξγνπ απηνχ. Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά 
ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.  
 
      Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 
αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια 
άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. γηα ηα 
κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

 
      ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη 
ζηνλ Αλάδνρν, ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη 
έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο 
θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
- Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα  
 
       Όια ηα απνηειέζκαηα -κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην 
Έξγν θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., πνπ κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε 
πξνυπάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  
 
        Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκβάζεσο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαηά ηελ θαζ‟ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή 
ιχζε ηεο πκβάζεσο. ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα 
ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο.  
 
       ηε θάζε ππνγξαθήο ηεο πκβάζεσο, ην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ εμέιημε ηνπ Έξγνπ, κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
       ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε 
δηάξθεηα ηεο πκβάζεσο ελδέρεηαη λα επεθηαζεί. Ζ ελ ιφγσ επέθηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ηνλ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., εθφζνλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε 
επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Αλαδφρσλ, αιιά αθνξά ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εξγαζίεο.  

 
- Δθρσξήζεηο – Μεηαβηβάζεηο  
 
       Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή/θαη κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζε ηξίην.  

 
- Δθαξκνζηέν Γίθαην  

 
      Ο Αλάδνρνο θαη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, 
πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο πκβάζεσο 
πνπ ζα ππνγξαθεί.  
 
        Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
                      ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
……………… 
          ΔΤΡΧ. ………………………………… 
       Πξνο 
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ  
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 
ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΑ ΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ  
(Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.) 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
 ΚΗΝΖΣΖ & ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 
              ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ    ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡ. …………  ΔΤΡΧ   ……….. 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ.   ………………………(θαη 
νινγξάθσο)……………………………………..   ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………………………. Γ\λζε 
………………………………………………………….  δηα ηε ζπκκεηνρή  ηεο εηο ην 
δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο ………………………………………………γηα ην έξγν      
……………………………………... ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ.       \            δ\μή ζαο. 
-  Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν 
ηζρύνο ηεο. 
-  Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 
κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
-  Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο  ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί  πξηλ  από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 - Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………… 
( ΖΜΔΗΧΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 
   Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 
πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με). 
   Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
………………     ΔΤΡΧ. …………………… 
Πξνο 
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ  
 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 
ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 
 ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΑ ΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ  
(Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.) 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
 ΚΗΝΖΣΖ & ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 
 
- ΄Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη 
νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή 
καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………..Γ\λζε………………………………………………………….γ
ηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό………….ζύκβαζεο, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ην έξγν ……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) 
πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 10% ηεο 
ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………...ΔΤΡΧ απηήο.  
 
- Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 
κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
- Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο 
θακηά ηζρύ. 
-   Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 

ΤΜΒΑΖ 

                                                                         

 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 

κεηαμύ ηνπ 

 

ΣΕΑΠΑΑ 

 

θαη 

 

ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Για τον 

 

 

«Γηαρεηξηζηηθό έιεγρν ………………...ρξήζεσλ ηνπ/ησλ πξώελ Σακείνπ/σλ 

………….……….» 

 

 

Κόζηνο ζύκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ : ……………….€ 

Κόζηνο ζύκβαζεο κε ΦΠΑ: ………….……… 
 

 
 
 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ…….., εκέξα ηεο εβδνκάδαο …….ηνπ έηνπο 2012 ζην Γξαθείν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., νδφο Βεξαλδέξνπ 48 Αζήλα, νη ππνγξαθφκελνη αθ‟ ελφο κελ 

ν……………………………………………………………………., Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ν νπνίνο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ζχκθσλα κε ηελ 

…….. απφ …….. Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. θαινπκέλνπ εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο 

«ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ»  θαη αθεηέξνπ ε  ………………………………………………………….., κε ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν “………….”, πνπ εδξεχεη ζηελ ………, ……………, ΣΚ ……………., κε αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) …………….., ΓΟΤ ………………., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο απφ 

ηνλ θ. ……………………………………, Πξφεδξν ηνπ Γ., κε Α.Γ.Σ. ………….., θαινπκέλεο εθεμήο 

γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ΑΝΑΓΟΥΟ», ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:  

Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. κε ηελ ππ΄ αξηζ  1/2012 Γηαθήξπμή ηνπ πξνθήξπμε Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, γηα ηελ 
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αλάζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ Σνκέσλ θαη Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ Γ' 3κήλνπ ηνπ έηνπο 2008 θαη νινθιήξνπ ηνπ έηνπο 2009, ηεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. έηνπο 2009, σο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ έηνπο 2007 θαη 9κήλνπ 

έηνπο 2008 ηνπ π. Σ.Α.Α. θαη π. Δ.Σ.Δ.Υ. 

Γηελεξγεζέληνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ ../../2012, Αλάδνρνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ………… 

ηνπ/ησλ πξψελ Σακείνπ/σλ……………, αλαδείρζεθε ε σο άλσ αληηζπκβαιιφκελε. 

Γπλάκεη ηεο ππ΄ αξηζ……….…απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. εγθξίζεθε 

ην απνηέιεζκα ηνπ άλσ δηαγσληζκνχ ζην φλνκα ηεο Αλαδφρνπ θαη θαηαθπξψζεθε ην έξγν ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ…………..ηνπ/ησλ πξψελ Σακείνπ/σλ ζην φλνκα ηεο Αλαδφρνπ ζηελ ηειηθή 

ηηκή ηνπ πνζνχ ησλ…………επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 19%.      

 
ΟΡΗΜΟΗ 

 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο 

απνδίδεηαη θαησηέξσ. 

«Αλαζέηνπζα Αξρή» είλαη ην ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΑ ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.) 

 «Αλάδνρνο» είλαη ε ……………………………………………………….., κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

“………..…..”, ε νπνία επζχλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ πνπ ηεο αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 

«ύκβαζε» είλαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη φια ηα ζπλεκκέλα ζ‟ απηφ ηεχρε θαη ινηπά έγγξαθα, 

ήηνη ην κε αξηζκ………….  Σεχρνο Γηαθήξπμεο, ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο Αλαδφρνπ 

θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, εθεμήο απνθαινχκελε σο «Πξνζθνξά» θαη ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.  

«Έξγν» είλαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη θαη λα παξάζρεη ν 

Αλάδνρνο ζρεηηθά κε ηνλ «Γηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ………. ηνπ/ησλ πξψελ Σακείνπ/σλ 

……………», φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 «ΔΠΠΔ» είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο απφ ηελ αλάδνρν ησλ 

ρξήζεσλ………… ηνπ/ησλ πξψελ Σακείνπ/σλ ……………………  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 
ΣΗΜΖΜΑ 

 
Ωο ηίκεκα ηνπ παξφληνο έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ε αλάδνρνο ζπκθσλείηαη ην πνζφ 

………………………………………………….επξψ (………………………€),  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α., ε πξνζθεξζείζα δειαδή απφ ηελ Αλάδνρν ηηκή. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.        

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ιάβεη θάζε ελδεδεηγκέλν κέηξν γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ Αλάδνρν ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξέρεη ζηελ 

Αλάδνρν θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ ζα δεηεζεί, ζα δηεπθνιχλεη ζηελ πξφζβαζε ηεο 
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Αλαδφρνπ ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζα ζπλδξάκεη ζηελ απφθηεζε θάζε πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίαο ή ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ην Έξγν ηεο.  

O Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ζηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο ή άιια πξφζσπα, 

εθφζνλ ζεσξεί φηη ε επηθνηλσλία απηή απαηηείηαη γηα λα ηελ ππνβνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε  ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξέρεη ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή, ζηνλ 

βαζκφ πνπ ηεο ην επηηξέπνπλ ν λφκνο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4       

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

O Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ην Έξγν, εθηειψληαο 

πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη θαη δηαζέηνληαο ην πξνζσπηθφ 

ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ηεο δηαθήξπμεο.  

 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, 

ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ην νπνίν θαη 

ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη.  

 

Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ε Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

Ζ Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Έξγν 

(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ.  

 

Ζ Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλε ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηήλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, 

ππνρξενχηαη κφλε απηή πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

 

Ζ Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηεο, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ή ησλ εθάζηνηε 

ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α δχλαηαη λα 

δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαδφρνπ, νπφηε ε Αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε 

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α θαη κφλν κε άιιν 

πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ζ Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε.  

 

ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηεο, ε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα 

αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο.  
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Ζ Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ  ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  

 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηελ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην (ηνλ νπνίν δελ είρε 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηεο), ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα χκβαζε, εθηφο ηεο ακνηβήο ηεο ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο 

επηινγήο ηεο.  

 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηελ Αλάδνρν, ε νπνία 

ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

Ζ Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Φνξέα γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλαληη ηεο 

Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

 

Σν Σ.Δ.Α.Π.Α..Α απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ 

θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν  Σ.Δ.Α.Π.Α..Α δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηεο 

Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο.   

 

 
ΑΡΘΡΟ 5         

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ 

…………………….  εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………………………………..ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………€, πνπ αληηζηνηρεί ζην 10%  ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο 

ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07 ζηνηρεία. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε εθφζνλ δελ θαηαπέζεη, ζα επηζηξαθεί 

ζην φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο (εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο) θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ 

ΔΠΠΔ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6           

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Ο έιεγρνο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, νη παξαιαβέο (πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο) ησλ 

Παξαδνηέσλ, θαζψο θαη ε βεβαίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο, ζα δηελεξγνχληαη απφ εηδηθή επηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ( ΔΠΠΔ), ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α θαη ε νπνία ζα ζπληάζζεη  πξαθηηθά θαη ζα παξαδίδεη απηά ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ. 

Σν  Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Αλάδνρν γηα ηα νλφκαηα ηνπ πξνέδξνπ 

θαη ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.Π.Δ. 
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Ζ ΔΠΠΔ εηζεγείηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή θαη έγθξηζε ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο Αλαδφρνπ, ελψ παξαθνινπζεί θαη ηελ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. 

Ζ ΔΠΠΔ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θαη ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ – φπσο 

απηέο εγθξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή - θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηεο Αλαδφρνπ, 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7     
ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 

 
Ζ Αλάδνρνο δειψλεη φηη ην σο άλσ έξγν ζα παξαδνζεί ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α κέζα ζε δηάζηεκα 

……….. κελψλ καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ, πνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ζηελ Αλάδνρν ηνπ πιηθνχ απφ ηε αξκνδηα Γ/λζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α 

(Λνγηζηηθνχ / Τπνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, βηβιία, παξαζηαηηθά θ.ι.π.), θαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

έξγνπ ζα ππνγξαθεί ην  ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α παξαδψζεη ηκεκαηηθψο ην Τιηθφ, ε 

νινθιήξσζε παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ζα κεηαηίζεηαη αλαιφγσο. 

Ζ Αλάδνρνο επνκέλσο πνπ αλέιαβε ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ ……….. ηνπ/ησλ πξψελ 

Σακείνπ/σλ ……….. ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ην έξγν ζε ………κήλεο, φπσο αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ δηαθήξπμε. 

 Γηα ηελ παξάδνζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη αθνχ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο  είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼  απηνχ. 

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, ε αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηε. 

 Δπίζεο  ν παξαπάλσ  ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, δχλαηαη  κε απφθαζε  ηνπ  Γ ηνπ  

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α λα κεηαηίζεηαη  ζε πεξίπησζε  ζνβαξνηάησλ  ιφγσλ πνπ    ζπληζηνχλ  

αληηθεηκεληθή  αδπλακία, εκπξφζεζκεο  παξάδνζεο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ  ή  ζε πεξηπηψζεηο  

αλσηέξαο  βίαο. Ζ Αλάδνρνο  πνπ  επηθαιείηαη  αλσηέξα βία  ππνρξενχηαη  ηα  πεξηζηαηηθά πνπ  

ζπληζηνχλ  ηελ  αλσηέξα  βία  λα αλαθέξεη  εγθαίξσο, ήηνη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ θαη  εγγξάθσο  θαη  λα πξνζθνκίζεη  ζηελ  ππεξεζία ηα  απαξαίηεηα  απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Αλάδνρνο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη εγθαίξσο ηα 

πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη  ηνπ  

δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί  ηελ  χπαξμε αλσηέξαο  βίαο.  

Ζ Αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα εηδνπνηεί  ηελ  Τπεξεζία  ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α θαη  ηελ επηηξνπή  

παξαιαβήο, γηα  ηελ  εκεξνκελία  πνπ  πξνηίζεηαη  λα παξαδψζεη   ην ππφ αλάζεζε έξγν, 

ηνπιάρηζηνλ  πέληε  (5) εξγάζηκεο  εκέξεο  λσξίηεξα. 

Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, ε 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία (Σκ. Πξνκεζεηψλ) απνδεηθηηθφ παξάδνζεο, 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ηα έηε ρξήζεο πνπ ειέγρζεθαλ θαη ν αξηζκφο 

ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

Ζ παξάηαζε  ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ρξφλνπ   ρνξεγείηαη  (εθφζνλ  ηνχην  απνθαζίζεη ην  Γ ηνπ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α), πξνθεηκέλνπ ε Αλάδνρνο λα κε  θεξπρζεί  έθπησηε. 

 



 
ειίδα 53 απφ 57 
 

 
ΑΡΘΡΟ  8       

ΚΤΡΧΔΗ  ΓΗΑ  ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ  ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΡΟΣΗΜΑ 
 

1.- ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ αλάζεζε έξγν παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ρξφλνπ  

φπσο  δηακνξθψζεθε  κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη  κέρξη  ιήμεο  ηνπ ρξφλνπ ηεο  παξάηαζεο  πνπ 

ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη  εθηφο ησλ ηπρφλ  πξνβιεπνκέλσλ, θαηά  πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη 

πξφζηηκν πνπ  ππνινγίδεηαη  σο εμήο: 

     α.- Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ πεξηνξίδεηαη  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ  ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ 

κέγηζηνπ  ρξφλνπ παξάηαζεο 1%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ  κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ  

παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα. 

     β. Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ  πεξηνξίδεηαη  ζε  ρξνληθφ  δηάζηεκα  απφ  ην 1/4 κέρξη  ην  ½ ηνπ  

κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ  ρξφλνπ παξάδνζεο  3%  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηνπ κέξνπο ηνπ 

έξγνπ πνπ  παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Δάλ θαηά ηνλ  ππνινγηζκφ ηνπ  κηζνχ  ηνπ  ρξφλνπ  παξάηαζεο  πξνθχπηεη  θιάζκα  εκέξαο , 

ζεσξείηαη νιφθιεξε  εκέξα. 

     γ.- Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ  1/2,  πνζνζηφ 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο  

αμίαο  ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ  πνπ παξαδφζεθε   εθπξφζεζκα . 

2.-Σα παξαπάλσ,  πνζά  πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  αμίαο ηεο  εθπξφζεζκεο  

παξάδνζεο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ   ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 

     Δάλ ην ππφ αλάζεζε έξγν  πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα επεξεάδεη ηνλ έιεγρν ησλ επφκελσλ 

ρξήζεσλ  πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

    3. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ  εθπηψηνπ παξέρεηαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα λα 

παξαδψζεη ην έξγν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνπο ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν 

κε πνζνζηφ 10%  επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα 

ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πξνεγνπκέλε παξάγξαθν. 

    Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ην ππφ αλάζεζε έξγν  ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκφο ή ηα 

απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α χζηεξα απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή φινπ ηνπ έξγνπ. 

   4. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα παξάδνζε κε 

απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν Αλάδνρνο  θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο 

παξάδνζεο.   

 
ΑΡΘΡΟ  9 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ζα αλαζηέιινληαη αδεκίσο νη 

ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ απφ ηελ παξνχζα. 

Ζ Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα  ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Αλσηέξα βία ζεσξνχληαη κφλν ηα ζεκαληηθά  γεγνλφηα φπσο πφιεκνο, επηζηξάηεπζε, ζεηζκφο ή 

ππξθαγηά.  



 
ειίδα 54 απφ 57 
 

 
ΑΡΘΡΟ  10     
ΔΚΠΣΧΔΗ 

 
Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο 

ηνπ.  

Ζ αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηε απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηεο πνπ 

απνξξέεη απ‟ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ παξέδσζε ην έξγν ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηεο δφζεθε. 

Ζ αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηε απφ ηελ ζχκβαζε φηαλ: Σν έξγν δελ  παξαδφζεθε ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 9. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηεο παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηεο, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη 

δεθηή.  

ηελ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηε απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε  ηνπ Γ 

ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη 

θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

 

ΑΡΘΡΟ  11 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 
Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή νινθιήξνπ ηνπ 
έξγνπ κε έθδνζε Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πιεξσκήο (Υ.Δ.Π.) ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ 
«……………………………», ζπλνιηθνχ πνζνχ κε θξαηήζεηο θαη Φ.Π.Α 23%., 
……………………………………., απφ ηα νπνία : …………………………είλαη ε αμία ηνπ εξγνπ κε 
θξαηήζεηο θαη θφξν εηζνδήκαηνο θαη …………………€ ν Φ.Π.Α. 
 
πγθεθξηκέλα, ζα εθδνζνχλ νθηψ (8) Υξεκαηηθά Δληάικαηα Πιεξσκήο (Υ.Δ.Π) πνπ ζα 
αληηζηνηρνχλ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη ηελ θεληξηθή ππεξεζία (θνηλά ηκήκαηα ηνπ 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α) θαη αλαθέξνληαη σο εμήο:  
1. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν 

ρξήζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο έηνπο 2009 
2. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/Κ.Τ.Τ.Α.Π.  γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Κ.Τ.Τ.Α.Π.  έηνπο 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 2008 
3. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/ Σ.Δ.Α.Τ.Π.. γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Π.. έηνπο 2009 θαη Γ ηξηκήλνπ 2008 
4. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/ Σ.Π.Τ.Π.. γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Σ.Π.Τ.Π.. έηνπο 2009 θαη Γ ηξίκελνπ 2008 
5. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/ Σ.Δ.Α.Τ.Α.Π. γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Α.Π. έηνπο 2009 θαη Γ ηξίκελνπ 2008 
6. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/ Σ.Π.Τ.Α.Π. γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Σ.Π.Τ.Α.Π. έηνπο 2009 θαη Γ ηξίκελνπ 2008 
7. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/Σ.Δ.Α.Δ.Υ. γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Σ.Δ.Α.Δ.Υ. έηνπο 2009 θαη Γ ηξίκελνπ 2008 θαζψο θαη γηα ην 
πνζφ πνπ αληηζηνηρεί  ζηελ πιεξσκή  δηαρεηξηζηηθνχ έιεγρνπ έηνπο 2007 θαη ΑΒΓ ηξηκήλσλ 
ηνπ 2008 γηα ην π. Δ.Σ.Δ.Υ. 

8. Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/ Σ.Π.Α. γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ρξήζεο ηνπ Σ.Π.Α.. έηνπο 2009 θαη Γ ηξίκελνπ 2008 θαζψο θαη γηα ην 
πνζφ πνπ αληηζηνηρεί  ζηελ πιεξσκή  δηαρεηξηζηηθνχ έιεγρνπ έηνπο 2007 θαη ΑΒΓ ηξηκήλσλ 
ηνπ 2008 γηα ην π. Σ.Α.Α. 
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Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή θαη εηδηθφηεξα: 

i. Σηκνιφγην ηεο Αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ, πνπ λα αλαγξάθεη ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ 

έξγνπ πνπ αλέιαβε λα εθηειέζεη θαη παξαδψζεη ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ 

ζχκβαζε θαη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

ii. Δμνθιεηηθή  απφδεημε  ηεο Αλαδφρνπ, αλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε    

ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

iii. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

iv. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

v. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ηεο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Σα ηηκνιφγηα ζα ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ Αλάδνρν 

(3,072%) ΜΣΠΤ θ.ι.π. θαη ηνπ Ν. 2198/94. 

Ζ Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο 

ηνπ νξηζηηθνχ  πξσηνθφιινπ  παξαιαβήο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ 

        
Απαγνξεχεηαη ζηελ Αλάδνρν λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ χκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε εηαηξεία ρσξίο έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 
       Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ε Αλάδνρνο ζα 

αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε 

λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  

Δηδηθφηεξα:  

       Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε 

ηεο Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ, ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ζ Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή θάζε 

πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δελ 

απνθαιχπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ε Αλάδνρνο επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε 

απηή ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηεο θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηήλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.  

       Ζ Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο 

αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί 

είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. 

       ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο Αλαδφρνπ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 
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παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ απηνχ. Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε 

ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.  

      Ζ Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, 

ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ζ Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. γηα ηα κέηξα πνπ 

παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

       ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηελ 

Αλάδνρν, ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη 

λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαδφρνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ  14.       
ΔΚΥΧΡΖΔΗ- ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 

 
       Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή/θαη κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

έξγνπ ηεο Αλαδφρνπ ζε ηξίην. 

 
ΑΡΘΡΟ 15.  

  ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

 α) Παξαδφζεθε νιφθιεξν ην ππφ αλάζεζε έξγν ή ππνιείπεηαη κέξνο πνπ θξίλεηαη σο 

αζήκαλην απφ ηελ ΔΠΠΔ. 

 β) Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ην έξγν πνπ παξαδφζεθε. 

 γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε.  

 
ΑΡΘΡΟ 16.      

ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 
 

H ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα θαη θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ε Αλάδνρνο: 

α. θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

β. θαζπζηεξήζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηά ηεο ηελ παξάδνζε παξαδνηέσλ.  

 

           Ζ Αλαζέηνπζα αξρή, έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε αδεκίσο γη΄ 

απηήλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΠΠΔ, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο κε 

γξαπηή εηδνπνίεζε θαη  κε απηνδίθαηε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Αλάδνρνο παξαβεί νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο 

ζεσξνπκέλσλ φισλ σο νπζησδψλ θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ παξάβαζε απηή εληφο δέθα 

(10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε  εηδνπνίεζή ηεο απφ ηελ ΔΠΠΔ.  

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε αδεκίσο γη΄ απηήλ, ρσξίο ηελ 

ηήξεζε πξνζεζκίαο κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλάδνρν θαη κε απηνδίθαηε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, εάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο χκβαζεο ε αλάδνρνο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο. 



 
ειίδα 57 απφ 57 
 

         Ζ Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε πξνεγνχκελε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα αξρή 

παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε φξν απηήο θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ ελ ιφγσ παξάβαζε κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ηεο αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ιχζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ε Αλάδνρνο : 

 

α) είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο. 

β)  δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο παξά κφλν ηεο ακνηβήο ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κφλν γηα ην κέρξη ηε ιχζε ή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 

Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηεο Αλαδφρνπ φηη – ζε θάζε 

πεξίπησζε – ε επζχλε πξνο απνδεκίσζε ηεο Αλαδφρνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ιφγσ ππαίηηαο θαη απνδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Αλαδφρνπ πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε 

πξνθιεζείζα δεκία ή παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα 

πεξηνξίδεηαη ρξεκαηηθά ζην πνζφ ηεο πξαγκαηηθήο δεκίαο (ζεηηθήο ή/ θαη απνζεηηθήο) ηεο 

Αλαζέηνπζαο αξρήο θαη κφλν θαη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα ππεξβαίλεη θαη΄  αλψηαην φξην 

ην  πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πνπ ζα εηζπξαρζεί απφ ηελ Αλάδνρν, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε Αλάδνρνο βαξχλεηαη απνδεδεηγκέλα κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ 

ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 17.     

 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24  & 4  ηνπ ΠΓ  

118/07. 

 
ΑΡΘΡΟ 18.      

 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
      

Ζ Αλάδνρνο θαη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο.  

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.   

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα απφ ην Ν. 2362/1995, 

θαη ην ΠΓ 118/07 

   

 
Ο Σκεκαηάξρεο 

 
 

     Γεσξγαληάο Αζαλάζηνο 
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         Ο Γηεπζπληήο  
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