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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

(ΠΛΗΡΔ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ) 

 

«Παξαρώξεζε ππεξεζηώλ δηαλνκήο θαξηώλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο πξνο 

ηειηθά ζεκεία δηάζεζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο κέζα ζηα 

όξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πελήληα ελλέα 

ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ (59.800,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ». 

 

 Ζ αλψλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΟΣΑ», ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ΓΑΔΜ Α.Δ.» ή 

«ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΗ» 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:  

1.- Σνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο εηαηξείαο, 
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2.- Σεο απφ 03-04-2017, αξ.πξση.:98261 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κε 

ηελ νπνία ε ΓΑΔΜ Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε επηκέιεηα ηεο ην ζχζηεκα 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη έρεη απνθηήζεη ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία, αθελφο κελ λα ππνζηεξίμεη ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ δε λα ζπληεξήζεη απηφ 

ιεηηνπξγηθά θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ. 

- /8.8.16) «Γεκόζηεο 

Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

4.- Σελ ππ’ αξηζ. 10/ζ.3/08-06-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Σε δηελέξγεηα ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ παξαρψξεζε ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαξηψλ ειεγρφκελεο 

ζηάζκεπζεο πξνο ηειηθά ζεκεία δηάζεζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (θξηηήξην κεηνδνζίαο), ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ (59.800,00€) πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. 

πλνπηηθά ηνηρεία Έξγνπ 

Φνξέαο 

Αλάζεζεο/Αλαζέηνπζα Αξρή 

«Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

Μεραλνγξάθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ 

ΟΣΑ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΑΔΜ Α.Δ.» 

Σίηινο Έξγνπ Παξαρψξεζε ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαξηψλ 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο πξνο ηειηθά ζεκεία 

δηάζεζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο 

ζηάζκεπζεο κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

Σόπνο παξνρήο ππεξεζηώλ Γήκνο Αζελψλ 

Δίδνο ύκβαζεο  χκβαζε παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ δηαλνκήο 

θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο πλνπηηθφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε 

ηνλ εληαίν Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο 
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ΓΑΔΜ Α.Δ., ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη κε ηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Κξηηήξην Αλάζεζεο πκθεξφηεξε νηθνλνκηθή Πξνζθνξά βάζεη Σηκήο 

(Κξηηήξην Μεηνδνζίαο).  

Πξνϋπνινγηζκόο 74.152,00 Δπξψ κε ΦΠΑ (59.800,00 Δπξψ ρσξίο 

ΦΠΑ) 

Υξεκαηνδόηεζε Έξγνπ Ζ ακνηβή ηνπ παξφρνπ/δηαλνκέα ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηα ίδηα ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

δηαλνκή ησλ θαξηψλ.  

Υξόλνο Τινπνίεζεο – 

Γηάξθεηα Έξγνπ 

Μέρξη εμαληιήζεσο ηνπ σο άλσ πξνυπνινγηζκνχ  

Ηκεξνκελία Απνζηνιήο γηα 

Γεκνζίεπζε 

12 Ηνπλίνπ 2018 

Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο 

ζηνλ Ηκεξήζην Σύπν 

13 Ηνπλίνπ 2018 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία θαη 

Ώξα Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

26/6/2018 θαη ψξα 10.00 π.κ. 

Σόπνο Καηάζεζεο 

Πξνζθνξώλ 

Γξαθεία έδξαο ΓΑΔΜ Α.Δ. νδφο Ληνζίσλ αξ. 22, 

Σ.Κ. 104 38 Αζήλα (Α’ Όξνθνο) 

Ηκεξνκελία θαη Ώξα 

Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ 

26/6/2018 θαη ψξα 12.00’.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Φνξέα: 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (ΓΑΔΜ Α.Δ.) 

Γ/ΝΗ ΠΧΛΗΔΧΝ, MARKETING & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

ΟΓΟ : ΛΙΟΙΧΝ ΑΡ. 22 

104 38 ΑΘΗΝΑ 

Αξκόδηα: θ. Γέζπνηλα Ξελάθε 

Σει: 210 5277114 

Φαμ: 210 5278083 

e-mail: daem@daem.gr 

www.daem.gr 

Οη επηθεθαιίδεο θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

mailto:daem@daem.gr
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ΜΔΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. 

Α.1 ηόρνο θαη Φπζηθό Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

Α.1.1. Ζ αλψλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ», ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο «ΓΑΔΜ Α.Δ.» πξνζθαιεί ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κε 

απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε δηθηχσλ δηάζεζεο πξντφλησλ 

θαη αμηφγξαθσλ πξνο πψιεζε ζε ηειηθνχο δηαλνκείο λα ππνβάιινπλ Πξνζθνξά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

ηζρχνληα Δληαίν Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ θαη Έξγσλ ηεο εηαηξείαο, ηε ζρεηηθή 

Ννκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ παξαρψξεζε 

ππεξεζηψλ πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, ζε πεξηνρέο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο εληφο νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη 

θαησηέξσ.  

Σν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν/Γηαλνκέα αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαξηψλ ειεγρφκελεο 

ζηάζκεπζεο ζε ηειηθά ζεκεία δηάζεζήο (ηειηθνχο δηαλνκείο), ζηηο πεξηνρέο ηεο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ/δηαλνκέα ζα ζπλίζηαηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο θαη ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηα ίδηα ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαλνκή ησλ ελ ιφγσ θαξηψλ, ε δε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 

θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ δηάζεζεο θπζηθψλ θαξηψλ πξέπεη λα 

αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζην ζε εθαηό πελήληα (150) θαη απνηειεί ηελ ειάρηζηε 

ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Σα ζεκεία δηάζεζεο νθείινπλ λα είλαη ηζνθαηαλεκεκέλα 

θαηά ην δπλαηφλ ζε φιεο ηηο δψλεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.   

πγθεθξηκέλα ηα ελ ιφγσ πξντφληα αθνξνχλ ζε έληππεο μπζηέο θάξηεο 

ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, σο ηειηθνί δηαλνκείο νξίδνληαη ζεκεία 

δηάζεζεο/πψιεζεο φπσο πεξίπηεξα, θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, πξαηήξηα θαπζίκσλ, 

πξαθηνξεία πξνπφ, ζνχπεξ κάξθεη θ.ι.π.. Ζ πξφηεξε εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ δηαλνκέα απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο έξγσλ 

δηαρείξηζεο δηθηχσλ δηάζεζεο πξντφλησλ θαη αμηφγξαθσλ ε νπνία ζα πεξηγξάθεηαη 
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αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ κε ηελ πξνζθφκηζε 

ζρεηηθνχ πίλαθα έξγσλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Β.2.6. ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Α.1.2. Οη Πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 

δηαλνκήο μπζηψλ έληππσλ θαξηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Γε 

γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ δηαλνκήο. 

Α.1.3. Σν αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ εθαηό πελήληα δύν (74.152,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 59.800,00) 

Α.1.4. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ  νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο 

χκβαζεο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Α.1.5. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο, ήηνη θξηηήξην κεηνδνζίαο. 

Α.1.6. Σν έξγν ηεο δηαλνκήο θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (CPV):31213400-6). 

Α.2 Τπνρξεώζεηο Γηαλνκέα 

Ο Γηαλνκέαο ζα δειψλεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλα θαη αλαιπηηθά φηη 

δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία εθ ηεο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζήο ηνπ 

κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε δηθηχνπ δηάζεζεο πξντφλησλ θαη αμηφγξαθσλ  ζηα 

ηειηθά ζεκεία δηαλνκήο/πψιεζεο. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαηώζεηο 

ησλ νηθείσλ θνξέσλ αλάζεζεο ππεξεζηώλ δηαλνκήο ησλ αλσηέξσ ή/θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθό κέζν ηεο εκπεηξίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ελαζρόιεζεο κε ηηο ελ ιόγσ δηαλνκέο.  

Ο Γηαλνκέαο ζα ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, ζα νξγαλψλεη θαη 

αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα βαξπλφκελνο ν ίδηνο κε ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ θαξηψλ θαη ζα επηιέγεη 

κε δηθή ηνπ επζχλε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηνπο ηπρφλ ππνδηαλνκείο ηνπο. Ο 

δηαλνκέαο ζα αλαιακβάλεη ηελ πξνψζεζε θαη εθηέιεζε ησλ δηαλνκψλ 

ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ηεο Αζήλαο. 
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Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γηαλνκέα δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ή 

εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ. Ο Γηαλνκέαο ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 

γηα θάζε ζέκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

(κηζζνδνζία, δψξα, επηδφκαηα, άιιεο εξγαζηαθέο παξνρέο, δαπάλεο ηαμηδηψλ, εθηφο 

έδξαο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, εξγαηηθά αηπρήκαηα θιπ) θαη 

ζα ππέρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξνζεθφλησο φιεο ηηο ακνηβέο θαη 

απνδνρέο θαζψο θαη ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, αζθάιηζηξα ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δαπάλεο θαη απνδεκηψζεηο θάζε κνξθήο πνπ είλαη 

θαηαβιεηέεο ζην πξνζσπηθφ ηεο γεληθά. 

Ο Γηαλνκέαο ζα εγγπάηαη πξνο ηε ΓΑΔΜ Α.Δ. φηη νη δηαλνκέο ησλ θαξηψλ ζα 

εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο νηθείαο χκβαζεο, ηνπο 

ηερληθνχο θαλφλεο θαη ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηαλνκήο έληππσλ θαξηψλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα, λα κε γλσζηνπνηεί ζε 

ηξίηνπο θαη λα θξαηεί κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ 

απφ ηελ εθηέιεζε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ 

κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 

ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο. 

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 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή 

ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα θάζε 

ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε 

αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ 
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Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

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

θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 

ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ 

απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

απνξξένπζσλ 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 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 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 ν Αλάδνρνο 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. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, 

ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 

κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε 

πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 

εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 
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ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε. 

Α.3. Βαζηθνί άμνλεο ζρεδηαζκνύ ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο, πνπ ζα δηαζέηεη ν «Γηαλνκέαο», ζα εθκεηαιιεχεηαη 

ηελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ κέζσ Internet θαη ζα παξέρεη ζηελ ΓΑΔΜ Α.Δ. ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεί ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην έξγν ήηνη ην Γήκν 

Αζελαίσλ, ζηε δηαλνκή ησλ Καξηψλ Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο πξνο ηα ηειηθά ζεκεία 

δηάζεζήο ηνπο. 

Α.4.  Δλεξγά εκεία Σειηθώλ Γηαλνκέσλ  

1. Ο Γηαλνκέαο νθείιεη λα δηαζέηεη ελ ιεηηνπξγία ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα 

ζεκεία δηάζεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο εληφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. πγθεθξηκέλα: 

a. ΗΜΔΙΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Δθαηό πελήληα «Δλεξγά» εκεία εληφο ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο ηεο Διεγρφκελεο, ηζνθαηαλεκεκέλα  εληφο ησλ ΕΧΝΧΝ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. 

b. ΠΡΟΘΔΣΑ ΗΜΔΙΑ. Ο ΓΗΑΝΟΜΔΑ κπνξεί λα πξνηείλεη ΠΡΟΘΔΣΑ 

ΖΜΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΚΣΟ ηεο Πεξηνρήο Λεηηνπξγίαο ηεο Διεγρφκελεο, εθφζνλ 

πηζηεχεη φηη απηφ ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

(ΣΑ εκεία απηά δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα απνηεινχλ κέξνο ησλ 

αλσηέξσ 150). 

2.  «ΔΝΔΡΓΑ» ραξαθηεξίδνληαη ηα εκεία πνπ ζεκεηψλνπλ θαη΄ειάρηζηνλ 6 

Πσιήζεηο, αλεμαξηήησο πνζνχ αλά κήλα. 

3.  ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΗΜΔΙΧΝ. εκεία πνπ γηα 2 ζπλερφκελνπο κήλεο 

δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ΔΝΔΡΓΑ, πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε επζχλε 

ηνπ ΓΗΑΝΟΜΔΑ. Αξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ Γηθηχνπ φπσο κείσζε ησλ εκείσλ 

Γηαλνκήο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 2 Μελψλ θαη γηα Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

20%, δίλεη ην δηθαίσκα ζηε Αλαζέηνπζα Αξρή λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ρσξίο 

ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε πξνο ηνλ δηαλνκέα. 

4.  ΠΡΟΘΗΚΗ ΗΜΔΙΧΝ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ηφζν κε ηε 

θξνληίδα ηεο ΓΑΔΜ φζν θαη ηνπ ΓΗΑΝΟΜΔΑ, κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε αλάγθε 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΖΜΔΗΧΝ Γηαλνκήο. 

Με επζχλε ηνπ ΓΗΑΝΟΜΔΑ, ηα λέα απηά εκεία ζα εληαρζνχλ άκεζα ζην 

ππάξρνλ δίθηπν θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη θαλνληθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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Α.5  Γηαηήξεζε απνζέκαηνο θαξηώλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο  

Ο ΓΗΑΝΟΜΔΑ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ειάρηζην απνζεκαηηθφ  θαξηψλ 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε θπζηθή-έληππε κνξθή πνπ ζα ηηο πξνκεζεχεηαη θαηφπηλ 

έγθαηξνπ αηηήκαηνο ηνπ απφ ηελ ΓΑΔΜ.  

Ο Γηαλνκέαο νθείιεη λα ηθαλνπνηεί δήηεζε ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ 

εκεξώλ, αθφκε θαη αλ ε ΓΑΔΜ αδπλαηεί λα ηνλ ηξνθνδνηήζεη κε ηηο πνζφηεηεο πνπ 

ζα ηεο δεηεζνχλ, γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα. (Με ηνλ φξν «Διάρηζην Απνζεκαηηθφ» 

λνείηαη ε κέζε ηηκή ζηελ εκεξήζηα αμία δηάζεζεο θαξηψλ επί ην ηεηξαπιάζην. Ζ ηηκή 

απηή ζα νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά 6κελν). 

Α.6. Γηαλνκή εληύπσλ μπζηώλ θαξηώλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο -    

Χξάξην δηαλνκήο 

Με απνθιεηζηηθή  επζχλε ηνπ ΓΗΑΝΟΜΔΑ φια ηα ηειηθά ζεκεία δηαλνκήο ζα 

πξέπεη λα εθνδηάδνληαη ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε πεξηνρήο. 

α) Ζ δηαλνκή ησλ θπζηθψλ/έληππσλ θαξηψλ ζα γίλεηαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ 

δηο (2) εκεξεζίσο κε επίζθεςε ζε φια ηα ηειηθά ζεκεία φπνπ γίλεηαη δηάζεζε ησλ 

θαξηψλ πξνο ην θνηλφ φπσο π.ρ. πεξίπηεξα, θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ θ.ιπ. ζεκεία θαη 

εθηάθησο παξαπάλσ απφ δχν (2) θνξέο εκεξεζίσο φηαλ ρξεηάδεηαη. Ζ έλαξμε ηεο 

δηαλνκήο ζα γίλεηαη λσξίο ην πξσί, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ 

δηάζεζεο ησλ θαξηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Διεγρφκελεο 

ηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ε νπνία άξρεηαη ζηηο 09.00. πγθεθξηκέλα, σο 

ειάρηζηα σξάξηα δηαλνκήο νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 Πξστλή δηαλνκή: Έλαξμε ζηηο 06:00 θαη ιήμε ζηηο 9.00. 

 Απνγεπκαηηλή δηαλνκή: Έλαξμε ζηηο 13:00 θαη ιήμε ζηηο 17:00 

β) Ζ απνγεπκαηηλή δηαλνκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ κεζεκβξία θαη ζα 

νινθιεξψλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 17:00 πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ 

ζεκείσλ δηάζεζεο θαξηψλ. 

γ) Δπί πιένλ, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο γηα 

ηε δηάζεζε πξφζζεησλ εληχπσλ θαξηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δχν ψξεο 

απφ ηεο ελεκεξψζεσο ηνπ Γηαλνκέα. Δπίζεο ζα ηεξείηαη θαη ηειέθσλν γηα έθηαθηεο 

παξαγγειίεο κέζα ζην δηάζηεκα ηεο εκέξαο ιφγσ άιισλ αηηηψλ. 

Ζ δηαλνκή ζα γίλεηαη απφ απφζεκα θαξηψλ, ην νπνίν ζα ρνξεγείηαη απφ ηε 

ΓΑΔΜ Α.Δ. ζηνλ Γηαλνκέα ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ απφ ηελ εκέξα δηαλνκήο. Οη 

πξνο δηαλνκή Κάξηεο Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 
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έρνπλ επηθπξσζεί από ηνλ Γήκν Αζελαίσλ. Ζ επηθχξσζε απηή ζα γίλεηαη κε 

επζχλε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ.. 

Α.7.  πγθεληξσηηθέο Αλαθνξέο πζηήκαηνο 

Με επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θαηαξηηζηεί ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΛΣΗΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηεζεί ζην ΓΗΑΝΟΜΔΑ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. 

Με επζχλε ηνπ ηειεπηαίνπ (ΓΗΑΝΟΜΔΑ),ζα απνζηέιιεηαη θαζεκεξηλά πξνο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξσκέλν θαη ζα απνηειεί κέξνο ηεο Μεληαίαο Αλαθνξάο 

ηεο ΓΑΔΜ πξνο ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Μελφο. 

Σν Γειηίν απηφ πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 14:00 θάζε 

εξγάζηκεο, σο ¨θιείζηκν¨ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο ζα παξέρεη ζηε ΓΑΔΜ Α.Δ. θαζεκεξηλά θαηάζηαζε  

ησλ θαξηψλ πνπ δηαηέζεθαλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα ππάξρεη ζπκπιεξσκέλε ιίζηα κε ηηο 

πξσηλέο παξαδφζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεγρφκελεο, ιίζηα κε ηηο 

παξαδφζεηο θαηά ηελ απνγεπκαηηλή θαη ιίζηα κε ηα ηειηθά ζεκεία πψιεζεο πνπ 

πξνκεζεχηεθαλ εθηάθησο πέξαλ ησλ δχν παξαδφζεσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα 

εθδίδεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, εχθνια επεμεξγάζηκε απφ ηνπο ρξήζηεο, δειαδή ζε 

κνξθή θχιινπ εξγαζίαο Excel. 

Σν ζχζηεκα ζα εθδίδεη επίζεο ηα παξαθάησ επξεηήξηα – θαηαζηάζεηο: 

 Δπξεηήξην/θαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ δηάζεζεο 

 Δπξεηήξην/θαηάζηαζε ησλ δηαηεζέλησλ θαξηψλ 

 Καηάζηαζε πσιήζεσλ θαηά ζεκείν δηάζεζεο θαη αμία δηαηεζέλησλ 

θαξηψλ 

 Ώξα παξάδνζεο θαξηψλ ζε θάζε ηειηθφ ζεκείν πψιεζεο 

 Καηάζηαζε παξαιεθζέλησλ θαξηψλ απφ ηελ Φνξέα Αλάζεζεο 

 Καηάζηαζε απνζέκαηνο θαξηψλ Γηαλνκέα αλά θαηεγνξία αμίαο θαξηψλ. 

Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ δηαλνκή θαη είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκνχληαη θαηά φια ηα θξηηήξηα 

ηεο Βάζεο. 

Α.8. Δπέθηαζε ηεο Πεξηνρήο Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο 

Ζ ειεγρφκελε ζηάζκεπζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ επεθηείλεηαη 

ζηαδηαθά θαη ζε πεξηνρέο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα δελ ίζρπε ζχζηεκα ειεγρφκελεο 
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ζηάζκεπζεο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλάγθε γηα δηαλνκή θαξηψλ 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο θαη ζηα λέα απηά ζεκεία εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ Αλαζέηνπζα, επνκέλσο, δχλαηαη λα επεθηείλεη ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο δηαλνκήο ζε φιν ην εχξνο ηνπ Γήκνπ Αζελψλ, αθφκα θαη ζε ζεκεία 

πνπ κέρξη ηψξα δελ έρνπλ πξνβιεθζεί θαη ν Γηαλνκέαο ππνρξενχηαη λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα, ηεξψληαο ηνπο 

ίδηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ έρεη ππνβάιιεη κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ. 

Α.9.  Πιεξνθόξεζε θαη Δλεκέξσζε  

ΗΜΑΝΗ: Κάζε Δλεξγφ εκείν ηνπ πζηήκαηνο Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο, 

πξέπεη λα θέξεη ηελ ΔΗΓΗΚΖ ΤΜΑΝΖ πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηελ ΓΑΔΜ θαη πνπ 

ην ραξαθηεξίδεη ζαλ «επίζεκν» ζην Γίθηπν Γηαλνκήο. Ζ παξαγσγή ηνπ απαξαίηεηνπ 

Τιηθνχ βαξχλεη ηελ ΓΑΔΜ, ε δε ηνπνζέηεζε θαη κέξηκλα αληηθαηάζηαζεο/ 

επηθαηξνπνίεζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ΓΗΑΝΟΜΔΑ, βάζεη ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Σν αλσηέξσ πιηθφ ζήκαλζεο αλήθεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε δε ρξήζε ηνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζή ηεο, απαγνξεχεηαη απνιχησο. 

εκεία πνπ δελ θέξνπλ ηελ εγθεθξηκέλε ήκαλζε ηεο Αλαζέηνπζζαο αξρήο, δελ 

ζεσξνχληαη «Δλεξγά» θαη δελ ππνινγίδνληαη ζην Πξαγκαηηθφ Γίθηπν Γηαλνκήο. 

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο απνδνρήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ην θνηλφ γεληθφηεξα, ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γηαλνκέα. Ζ 

ελεκέξσζε ζα είλαη ζπζηεκαηηθή, θαη ζα εληαηηθνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε, ζα γίλεηαη δε 

κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ απφ ην Γηαλνκέα ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

δηαλνκή έληππνπ (π.ρ. σο έλζεην ζηηο εθεκεξίδεο, δηαλνκή ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο 

πφιεο, ζηνπο νδεγνχο θιπ.) γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηαλνκή 

θπιιαδίνπ ζηνπο θαηνίθνπο ή αλάξηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζε θνκβηθά 

ζεκεία θαη ζηηο βαζηθέο εηζφδνπο ηεο πεξηνρήο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ε αλάξηεζε πηλαθίδσλ θαζνδήγεζεο πξνο 

ζεκεία πψιεζεο θαξηψλ ζηάζκεπζεο. Δπίζεο, ζα αλαξηεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ λένπ πζηήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή πχιε ηεο Αλαζέηνπζαο 

(www.daem.gr). 
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ΜΔΡΟ Β. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Β.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Γηαγσληζκνύ 

Β.1.1. Αληηθείκελν 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν 

«Παξαρψξεζε ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο πξνο  ηειηθά 

ζεκεία δηάζεζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ» φπσο αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Α’ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Γίλνληαη δεθηέο Πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη 

δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο 

ηνπ Έξγνπ. 

Β.1.2. Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ 

Οη ακνηβέο ηνπ Γηαλνκέα ζα ζπλίζηαληαη ζε πνζνζηφ ηνηο εθαηφ επί ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Γηαλνκέα. 

Σν πνζνζηό επί ηνηο εθαηό πνπ ζα απνηειεί ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη 

απηό πνπ ππεξηεξεί ην 3%, πνπ απνηειεί ην ειάρηζην πνζνζηό ακνηβήο γηα ηα 

ηειηθά ζεκεία δηαλνκήο (πεξίπηεξα θιπ). ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθό 

πνζνζηό (πνζνζηό αλαδόρνπ θαη πνζνζηό ηειηθώλ ζεκείσλ δηαλνκήο) δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 5%. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ ππνςεθίσλ ζην ηειηθό 

πξνζθεξόκελν πνζνζηό ζα πξνηηκεζεί εθείλε ε πξνζθνξά ε νπνία ζα 

πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό ζεκείσλ δηαλνκήο (πεξίπηεξα, ςηιηθά, 

ζνύπεξ κάξθεη, θιπ). 

Δηδηθφηεξα, ε σο άλσ ακνηβή ηνπ Γηαλνκέα  πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ θαη 

θάζε δαπάλε ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο  δηαλνκήο ησλ θαξηψλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αξρείσλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα 

ηελ πιεξσκή θαη ηεο ακνηβήο ησλ ηειηθψλ δηαλνκέσλ ζηα ηειηθά ζεκεία πψιεζεο 

(πεξίπηεξα, θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ θ.ιπ.) ησλ θαξηψλ πξνο ην θνηλφ. 

Ζ νλνκαζηηθή  αμία ησλ παξαιακβαλφκελσλ θάζε θνξά θαξηψλ ζα 

πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Γηαλνκέα ζηε ΓΑΔΜ Α.Δ. θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

θαξηψλ. Ζ ακνηβή ηνπ δηαλνκέα ζα θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ δεχηεξνπ εκεξνινγηαθνχ 

κήλα απφ ην θιείζηκν ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ νη πσιήζεηο θαξηψλ θαη ηελ έθδνζε 

ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ θαη ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ ππφ εθθαζάξηζε κελφο. 
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εκεηψλεηαη φηη ν Γηαλνκέαο, πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη  

ύκβαζε Παξαρώξεζεο Τπεξεζηώλ Γηαλνκήο κε ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ..  

ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ Δπξψ (74.152,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 59.800,00 €). 

B.1.3. Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο (Γηαθπβέξλεζε ηνπ Έξγνπ) 

Σα βαζηθά φξγαλα θαη νη επηηξνπέο πνπ ζα επηθνξηηζζνχλ κε ηελ 

δηαθπβέξλεζε ηνπ έξγνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα νξηζηεί 

«Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ)». Ζ ΔΠΠΔ ζα νξηζηεί 

κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. 

Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΠΔ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο 

θαη ε ηκεκαηηθή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξφληνο Έξγνπ.  

 Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Έξγνπ 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πνπ ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ηειεπηαίαο, 

θαη ζα αλαιάβεη ηηο θάησζη ελέξγεηεο: 

 Σελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

 Σελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 Σελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ πέξαζαλ 

ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

 Σελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ μερψξηζε απφ ηηο δχν παξαπάλσ θάζεηο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα 

ζπληάζζεη έλα πξαθηηθφ πξνο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν 

είλαη αξκφδην γηα ηελ ηειηθή επηθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο Δπηηξνπήο. 
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 Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ηειεπηαίαο. 

Θα είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ελζηάζεσλ 

επί ηεο δηαθήξπμεο θαη επί ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο θάζεηο ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

Σα κέιε πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζα είλαη 

δηάθνξα ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ 

ζα εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ην δίθαην 

ηεο έλζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.  

Β.1.4. Ννκηθό θαη Θεζκηθό Πιαίζην 

Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηεο θαη, αλαινγηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ: 

1.- Σνλ εληαίν θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο Αλαζέηνπζαο, 

2.- Σεο απφ 3/4/2017 αξ. πξση.:098261 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο ΓAΔΜ Α.Δ. γηα ηελ αλαβάζκηζε, ςεθηαθή ζχγθιεζε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ & ηελ παξαρψξεζε ησλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

- /8.8.16) «Γεκόζηεο 

Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

4.- Σελ ππ’ αξηζ. 10/ζ.3/8/6/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β.1.5. Γεληθέο Αξρέο 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη 

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

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. 
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ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη Πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο 

ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο 

πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ 

φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηε Πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δελ 

γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Β.1.6. Γεκνζίεπζε Γηαγσληζκνύ 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη 

παξάιιεια ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.daem.gr. 

Β.1.7 Λήςε Δγγξάθσλ 

Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο (Λ. Ληνζίσλ 

22, Αζήλα ΣΚ 104 38) γηα φιν ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαξθεί ην δηθαίσκα 

ππνβνιήο Πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Β1.9. ηεο 

παξνχζαο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κεηαμχ ησλ σξψλ 09:00’–

14:00’. Ζ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier, κε 

δαπάλεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε 

δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα 

ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ή ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη 

δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε 

δηεχζπλζε www.daem.gr ζηα Νέα θαη Αλαθνηλψζεηο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ζ ΓΑΔΜ Α.Δ. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη 

δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε 

http://www.daem.gr/
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ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο 

εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο 

ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Β.1.8. Υξνλνδηάγξακκα 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ηεο πινπνίεζεο: 

Τπνβνιή Πξνζθνξώλ: 26/6/2018 (κέρξη 10:00’). 

Απνζθξάγηζε 
Πξνζθνξώλ: 

26/6/2018 (ψξα 12:00’). 

Τπνγξαθή ύκβαζεο: Γέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ζηνλ ππνςήθην πνπ θαηαθπξψζεθε ν 
δηαγσληζκφο. 

Λήμε Τινπνίεζεο Έξγνπ: Μέρξη ζπκπιεξψζεσο πξνυπνινγηζκνχ 

Β.2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά 

Β.2.1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ: 

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 

2513/97 (ΦΔΚ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ 

.Γ.., ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή 

 έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο 

πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ 

θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, 

ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Β.2.3 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Β.2.6 Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο. 
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Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή 

θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε 

εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Β.2.2. Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο 

Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Β.2.3 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Β.2.6 Διάρηζηεο 

Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

 Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, κε ηε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Άξζξν 73§1 Ν. 4412/2016, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ 

ιφγνπο: 

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

2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

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

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
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Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, 

ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 

ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ 

ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

 Όζα πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά, κεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ξφιν (σο 

κέινο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο/, αηνκηθά σο ππνςήθηνη αλάδνρνη ή σο 

ππεξγνιάβνη ή σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο) ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο  

ππνςήθηα ζρήκαηα. 

Β.2.3. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Β.2.3.1. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί 

κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ζε μερσξηζηφ 

θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ»: 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ην ππφδεηγκα. 

2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ 

ηερληθή ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

3 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ζα 

θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο: 

 ζα πεξηιακβάλεη θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

θπξηνηέξσλ, αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ηξηεηία (2015, 2016 θαη ην έηνο 2017) ζχλ ην ηξέρνλ έηνο 

2018, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη 
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ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε 

απηφ ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη  

 ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα Τπεξγνιάβσλ θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ θαη 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ αξ. Β.2.6. 

4 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο (Όπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα 

“νηθνλνκηθφ θνξέα” ελλνείηαη ν Πξνζθέξσλ). Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή σο επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο ζηε δηεχζπλζε www.daem.gr 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

8 Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη ε ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε 

ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη 

ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

9 Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., ή απφθαζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε ΔΠΔ ή ΟΔ 

ή ΔΔ κε ηελ νπνία: 

α) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ απηνηειψο ή ζε 

θνηλνπξαμία ή έλσζε, 

β) Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά 
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γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

πξνζθνξά. 

Οη παξαπάλσ (α & β) απαηηήζεηο δελ ηίζεληαη αλ ε εμνπζία ηνπ 

ππνγξάθνληνο πξνο εθπξνζψπεζε θαη ζπκκεηνρή εηδηθά ζε 

Γηαγσληζκνύο βαζίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη 

δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ, θιπ) θαη έρεη ππνβιεζεί 

ζην θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ».  

Οη δηαγσληδφκελνη θπζηθά πξφζσπα (είηε κεηέρνπλ κεκνλσκέλα είηε σο 

κέιε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ) δελ πξνζθνκίδνπλ ηέηνην πξαθηηθφ. 

Σα δηαγσληδφκελα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ απφθαζε 

ηνπ θαηά ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπ δηνηθνχληνο απηφ νξγάλνπ, πεξί 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη δηνξηζκνχ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ. 

10 πκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο ηνπ άξζξνπ Β.2.6. ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

11 Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ζα 

θαηαζέζεη ηελ Πξνζθνξά ή/θαη ζα παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο 

θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Β.2.3.2.  Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

1 Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια 

ηα αλαθεξφκελα ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. 

2 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ θαη ην εηδηθφ κέξνο ηεο κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ, 

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε 

δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ 

κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε 

ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηνπ Φνξέα 
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Αλάζεζεο. 

3 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα: 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ θαη 

 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

4 Δθφζνλ ε Πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο, πξάμε παξνρήο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην 

πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/ θαη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ή/ θαη είλαη παξφλ 

θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Β.2.4. Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο πέληε (5) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα 

θάζε κέινο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο 

3. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ή ηνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ1 

ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε λνκηθφ 

πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα, 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη αλσηέξσ ζην άξζξν Β.2.2.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ή ηνπιάρηζηνλ ελ ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

                                                 
1
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/2016) 
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νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε 

εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη 

θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο Έξγνπ.  

Β.2.5. Λνηπέο ππνρξεώζεηο/δηεπθξηλίζεηο 

Τπνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο / 

Καηαθύξσζεο 

1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε / Κνηλνπξαμία 

1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα 

πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, νχηε θαηά ηε θάζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο, νχηε 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ην Έξγν. 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο 

επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ 

ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο. 

3. Ζ θνηλή Πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

4. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Μέινο ηεο 

Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο 

ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο 

/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα 

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

ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα 

ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε 
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απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο 

πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ 

σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Β.2.6. Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη λα ηεθκεξηψλεη 

επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ ειαρίζησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά 

ζηνηρεία εληφο ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

Β.2.6.1. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα 

είλαη ηθαλφο, λα αληεπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ 

αλάζεζε Έξγνπ. Χο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ν 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα:  

 δηαζέηεη επαγγεικαηηθή κεζνδνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ 

πξνψζεζεο  ζε ηειηθνχο δηαλνκείο (ζεκεία δηάζεζεο)  αμηφγξαθσλ θαξηψλ 

(ι.ρ. θαξηψλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, δεζκίδσλ θαη εηζηηεξίσλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο,  θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο) θαη πξντφλησλ 

θαηαζηεκάησλ ςηιηθψλ ή/θαη έληππνπ ηχπνπ θαη πεξηνδηθψλ. 

 δηαζέηεη ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε έξγα 

πξνψζεζεο  ζε ηειηθνχο δηαλνκείο (ζεκεία δηάζεζεο)  αμηφγξαθσλ θαξηψλ 

(ι.ρ. θαξηψλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, δεζκίδσλ θαη εηζηηεξίσλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο,  θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο) θαη πξντφλησλ 

θαηαζηεκάησλ ςηιηθψλ ή/θαη έληππνπ ηχπνπ θαη πεξηνδηθψλ. 

1.1 Ζ εκπεηξία ζηα σο άλσ έξγα απνδεηθλχεηαη απφ ηα παξαθάησ: 

Πίλαθα ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε ζπλ ην ηξέρνλ θαη είλαη αληίζηνηρα κε ην ππφ 

αλάζεζε Έξγν.  

Διάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη 

νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αληίζηνηρν κε ην πξνθεξπζζφκελν, 

έξγν, ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ζπλ ην ηξέρνλ κε επηηπρία. 

Αληίζηνηρα Έξγα νξίδνληαη φζα έξγα πεξηιακβάλνπλ πξνψζεζε ζε ηειηθνχο δηαλνκείο 

(ζεκεία δηάζεζεο) αμηφγξαθσλ θαξηψλ (ι.ρ. θαξηψλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, δεζκίδσλ 
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θαη εηζηηεξίσλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο,  θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο) θαη 

πξντφλησλ θαηαζηεκάησλ ςηιηθψλ ή/θαη έληππνπ ηχπνπ θαη πεξηνδηθψλ θαη έρνπλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπιάρηζην ίζν ή/θαη κεγαιχηεξν ηνπ 75% ηνπ παξφληνο 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Οινθιήξσζε ελόο Έξγνπ κε επηηπρία λνείηαη σο, ε εληφο αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 

εληφο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο, νινθιήξσζε 

ελφο αληίζηνηρνπ Έξγνπ, ην νπνίν, πξνζέζεζε ηελ αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ 

πειάηε ζε ζρέζε δει. κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο (scope), ππφ ηνπο νπνίνπο, ηνπ 

αλαηέζεθε ην Έξγν. 

Ο Πίλαθαο έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν Τπφδεηγκα: 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Πίλαθα Έξγσλ 

Α/
Α 

ΠΔΛ
ΑΣΖ
 

ΤΝΣΟ
ΜΖ 
ΠΔΡΗΓ
ΡΑΦΖ 
ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗ
Α 
ΔΚΣΔΛΔ
Ζ 
ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟ
ΫΠΟ
ΛΟΓΗ
ΜΟ
 

ΠΑΡΟ
ΤΑ 
ΦΑΖ 

ΤΝΟΠΣΗΚ
Ζ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ 
ΤΝΔΗΦΟ
ΡΑ ΣΟ 
ΔΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
 
ΣΟ ΔΡΓΟ 
(πξνυπνινγηζ
κφο) 

ΣΟΗΥΔΗΟ 
ΣΔΚΜΖΡΗΧ
Ζ 
(ηχπνο & 
εκεξνκελία) 

         

         

Όπνπ: 

 «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκέλν ή ζε εμέιημε. 

 «ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ»: «έμσζελ θαιή καξηπξία» ηεο εμέιημεο, ηεο 

νινθιήξσζεο ή ηνπ επηηπρνχο απνηειέζκαηνο ηνπ Έξγνπ φπσο πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο 

Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο Γεκφζηαο Αξρήο, δήισζε πειάηε-ηδηψηε, θνθ.: 

o εάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί 

απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.  

o εάλ ν Πειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Οξγαληζκφο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

δήισζε ηνπ ηδηψηε Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπφ ή 

θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Έξγνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο 

πειάηεο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο. 

1.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε 

ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 
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ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 

Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία 

Τπεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία 

Γήισζεο 

πλεξγαζίαο 

   

   
 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

1.  Ζ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν 

δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

ηα ππνβάιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

2.  Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ 

ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζεσξεί φηη ηεθκεξηψλεη ηελ ηθαλφηεηα 

γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ζηελ αλάινγε θαηεγνξία δηθαηνινγεηηθψλ 

κφλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ. 

3.  ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε/Κνηλνπξαμία: 

- ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηά γηα θάζε Μέινο ηεο 

Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ή ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμία  

- νη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηνληαη 

αζξνηζηηθά ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη κε 

δηάθξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ από ηα Μέιε ηεο, ζύκθσλα θαη κε ηα 

νξηδόκελα ζην αξ. 19 ηνπ Ν.4412/2016.  

4.  Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 1 αλσηέξσ, απφ 

ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε – εληφο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ, φηη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα 

ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

5.  ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα . 
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Β.2.7. Δγγύεζε πκκεηνρήο 

Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 

πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηό 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ). 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη ρίιηα 

εθαηόλ ελελήληα έμη Δπξώ (€ 1.196,00). 

1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχαπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

3. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Γ.1.1. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί 

ην Έξγν, αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη 

πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν B.5.1 ή λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε Δγγχεζε 

πκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο κεηά ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο. 

5. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) 

ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο θαη 

επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο 

Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο κέζα 
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ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο πεξί απνθιεηζκνχ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ αζθεζεί έλδηθα/ ελδηθνθαλή κέζα απφ ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν πνπ απνθιείζηεθε. 

6. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ 

ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

Β.3. Καηάξηηζε - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

Β.3.1. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά 

ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 

ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Λεσθ. Ληνζίσλ 

22, Αζήλα, Σ.Κ.: 104 38, Αζήλα/ Διιάδα. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπο νη Πξνζθνξέο ζπλνδεχνληαη θαη απφ έγγξαθν 

ππνβνιήο γηα πξσηνθφιιεζή ηνπο. Πξνζθνξέο πνπ πξσηνθνιινχληαη κεηά ηελ 

νξηζκέλε θαηά ην άξζξν Β.1.6 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκεξνκελία θαη ψξα δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν 

εηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο φπνπ γίλεηαη θαη ρξνλνζήκαλζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη Πξνζθνξέο 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

ππνβνιήο ηνπο. 

Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή 

ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
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Β.3.2. Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή:  

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά 

ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο Β.2.3, Β.2.6, Β.2.7. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα 

κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. 

Β. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. (βι. Β.3.2.3).   

ΠΡΟΟΥΗ: Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε 

θάζε ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδόρσλ. 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

 Έλα (1) πξσηφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  

 Έλα (1) πξσηφηππν, πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

«Παξαρψξεζε ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο πξνο ηειηθά 

ζεκεία δηάζεζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ» 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ:  Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

Μεραλνγξάθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ΟΣΑ 

ΟΓΟ : ΛΗΟΗΧΝ ΑΡ. 22 

104 38 ΑΘΖΝΑ 

Σει: 210 5277140-5277195 
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Φαμ: 210 5278043 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 26/6/2018 θαη κέρξη ηηο 10.00’. 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ 

ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο 

επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα 

ζπλεκκέλα ζηελ Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Γηα ηελ εύθνιε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε 

ζύληαμε ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 

Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε 

θαη απνδερφκεζα», θιπ. 

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 (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 

ππνρξεσηηθφ 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, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ 
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εμνπιηζκνχ θιπ. 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.3.2.1. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο: 

 Β.2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο,  

 Β.2.6 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο,  

 Β.2.7 Δγγχεζε πκκεηνρήο. 
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Β.3.2.2. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ο θάθεινο "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ 

Πίλαθα,  πνπ αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, 

ζε πνζνζηφ. 

ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΓΑΔΜ Α.Δ. 

ΠΙΝΑΚΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΦΤΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ) : 

………………………………………………………………………… 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΡΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ 

ΣΑΘΜΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 

 ΠΟΟΣΟ % ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΠΟΟΣΟ %  

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ  

ΓΙΑΝΟΜΔΑ  

 

 

ΣΔΛΙΚΟΤ 

ΓΙΑΝΟΜΔΑ 

  

ΤΝΟΛΙΚΑ  

 

 

 

Σν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν πνζνζηό ακνηβήο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

σο άλσ δηαλνκώλ αλέξρεηαη ζε ……………………………………(…………..)  

 

Ζκεξνκελία ………………………… 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ Ή Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΖ ΠΡΟΦΔΡΟΤΑ  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

Ολνκαηεπψλπκν  

(ΤΠΟΓΡΑΦΖ θαη ΦΡΑΓΗΓΑ 

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε ηχπν ππεξεζίαο ζα 

εθθξάδνληαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ κε αθξίβεηα δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ. ηηο 

ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (έμνδα Σξαπεδψλ, δαζκνί, θφξνη, 

αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ, θ.ιπ.) εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα ηελ παξνρή ησλ 
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πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

Πξνθήξπμε. 

ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο 

θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ χςνπο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, νη δε 

Τπνςήθηνη Γηαλνκείο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά εληφο ηεο εχινγεο 

πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπο ηαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ. Με παξνρή ησλ 

δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ 

ηε δηαδηθαζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά είλαη ρακειφηεξε ηνπ 35% ν πξνζθέξσλ, 

νπσζδήπνηε ζα θιεζεί λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Β.3.2.3. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ», πνπ ζα ππνβάιεη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, πξέπεη 

λα πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.2.4 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 

Β.3.3. Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Τπνςεθίνπο Γηαλνκείο γηα εμήληα 

(60) εξγάζηκεο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία 

ιήμεο κηθξφηεξε ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί, κε έγγξαθε δήισζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ε ΓΑΔΜ Α.Δ. 

ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο Τπνςεθίνπο Γηαλνκείο, πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Τπνςήθηνη Γηαλνκείο νθείινπλ λα απαληήζνπλ 
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κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, λα αλαλεψζνπλ 

θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. 

Όζνη απφ ηνπο Τπνςεθίνπο Γηαλνκείο δελ απαληήζνπλ εληφο ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο ή απαληήζνπλ αξλεηηθά, απηνκάησο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα 

ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β.4. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Β.4.1. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

θαη Καηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαη ε 

δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

Β.4.1.1. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ – απνζθξάγηζε 

Πξνζθνξώλ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ 

Πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Λεσθ. Ληνζίσλ 22, Αζήλα, Σ.Κ.: 

10438, Αζήλα/ Διιάδα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Οη πξνζθνξέο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

πξσηνθνιινχληαη θαη ζε θάζε θάθειν ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηαρψξεζεο. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

1. Αλνίγνληαη, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, νη εληαίνη θάθεινη θαη 

απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαηά θχιιν, ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε ηελ εηδηθή 

δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ δηαηίζεηαη. 
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2. Οη Φάθεινη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη. 

3. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη κφλν σο πξνο ηελ αξηζκεηηθή πιεξφηεηα θαη 

εγθπξφηεηα (δει. έλαληη ηνπ πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ) ηα δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή, 

δχλαηαη λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο – θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε. 

4. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη - γηα φζεο Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - 

ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Όζεο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

5. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ 

κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε 

θιεηζηή ζπλεδξίαζε, θαηαξηίδεη πξαθηηθφ επί ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ 

Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο πξνο θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ, επηθξαηέζηεξνο 

Αλάδνρνο. 

7. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

8. Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ, 

(Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ 

θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηεο. 

9. Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη 

ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν 
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ησλ άιισλ Πξνζθνξψλ (ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο) χζηεξα απφ 

ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ρσξίο λα 

επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ςεθηνπνίεζεο, 

αλαπαξαγσγήο ή αλακεηάδνζεο. 

10. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ Πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 

πλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα» θαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

πλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 

κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Β.4.1.2. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε κεηνδνζία, ήηνη ηε 

ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ακνηβήο ηνηο εθαηό επί ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θαξηώλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ειάρηζην πνζνζηφ ακνηβήο γηα ηα ηειηθά ζεκεία δηαλνκήο 

(πεξίπηεξα θιπ).  

Β.4.1.3. Γηαδηθαζία θαηαθύξσζεο Γηαγσληζκνύ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρή, ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν 

Γηαγσληζκφο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο πξνζεζκίαο 

πέληε (5) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηνλ 

Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο (βι. παξ. Β.2.4), πξνθεηκέλνπ απηά λα 

ειεγρζνχλ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη 

ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν. 

ε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε απνζθξαγίδεηαη 

ν Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ 
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ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ θαηά θχιιν, ή 

γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε ηελ εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη εηζεγείηαη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή 

ηνπ απφθαζε θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε 

απφθαζή ηνπ. 

ε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαιεί εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, λα 

ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά θαη Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα νπνία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο. Ο Γηαλνκέαο είλαη ππνρξεσκέλνο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαπάλσ  ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο 

πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ επφκελν 

ζηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ππνςήθην Αλάδνρν, λα 

ππνβάιιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο 

αλσηέξσ. 

Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

ζα θαηαξηίζεη ε ΓΑΔΜ Α.Δ.. Ζ χκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 

απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ελψ, γηα ζέκαηα πνπ 

δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε 

πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά, ε Καηαθχξσζε, ε Πξνζθνξά ηνπ Γηαλνκέα  θαη ε 

παξνχζα Πξνθήξπμε, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ  Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Β.4.2. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 

Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
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Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε 

θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. Β.2.2. 

2. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε 

ππνρξέσζεο ηεο παξ. Β.2.3. 

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο παξ. Β.2.6. 

4. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή /θαη 

δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

6. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

7. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

8. Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

9. Πξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε κέξνο ηνπ Έξγνπ θαη δελ θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ. 

10. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. Μηα νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, εάλ πξνζθέξεη ηηκή κηθξφηεξε 

απφ ην 75% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαη πξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηέηνηαο Πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

(π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο 

ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία / θαηλνηνκία ηεο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

11. Πξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 

θφζηνπο ζε είδνο, πξντφλ ή ππεξεζία ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο 

πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
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12. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Έξγνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, Πξνζθνξά ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

Β.4.3. Απνηειέζκαηα – Καηαθύξσζε – Μαηαίσζε Γηαγσληζκνύ 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξφλ θεθάιαην. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ ζηνλ αλάδνρν 

γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 

Αλ ν Αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη, 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε, ηφηε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 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 Αλάδνρν κε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ 

θαζ' εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ 

Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

(i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,  
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(ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε 

ηθαλνπνηεηηθφ,  

(iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή 

πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

(iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν.  

(v) εάλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

(vi) εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ 

ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα 

ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ.  

(vii) εάλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

καηαίσζε. 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα 

έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Β.5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

Β.5.1. Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα ύκβαζεο – Δγγπήζεηο 

1. Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί 

χκβαζε. 

2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη 

απφ ην ειιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 

πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε 

ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε 

πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Οηθνλνκηθή 

ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο 
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ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκηθνχ – ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ην δηαγσληζκφ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 

ύκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

5. 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 Αλάδνρν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα 

πίζησζεο, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ 

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

6. Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξώλ ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά 

δελ θαηαζέζεη Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ 

νξίνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ε Δγγχεζε πκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά 

θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη 

ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7. Ζ αλσηέξσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

(βι. Γ.1.2). 

8. Ζ Δγγύεζε πκκεηνρήο πνπ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξψζεθε ε χκβαζε, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο θαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. Οη Δγγπήζεηο πκκεηνρήο ησλ ππφινηπσλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ ηνπο 

επηζηξέθνληαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

θαηαθχξσζεο. 

9. Ζ χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ Κνηλνηηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
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Β.5.2. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ 

κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 

ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο. 

3. 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 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 

χκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα 

θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ 

νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

5. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ 

ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε 

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

εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε 

απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ 

απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

απνξξένπζσλ 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 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο 
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επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Έξγνπ. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 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. 

9. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, 

ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 

κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε 

πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 

εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 

ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε. 

Β.5.3. Τπεξγνιαβίεο 

ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ λέν 

ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο/ 

ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεξγνιάβνπ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα πξέπεη λα 

απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο 

εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θέξεη 

απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

Β.5.4. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο θαη 

γηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ, 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 ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Φνξέα Λεηηνπξγίαο). 

Δηδηθφηεξα: 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ 

πεξηβάιινλ ψζηε νπδείο ηξίηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή – ππεξθείκελνο ή 

ππνθείκελνο απηνχ - λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπ έγθξηζε. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά 

ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο 

εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν δηέπεηαη απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ηεξεί ν Αλάδνρνο γηα ηνλ δηθφ ηνπ Οξγαληζκφ θαη γηα ηηο δηθέο 

ηνπο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα παξαδψζεη κε ηε 

ιήμε ηεο χκβαζεο φια ηα ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ. πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

αθνξνχλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη 

εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ 

θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ απφ απηφλ. Σα 

αξρεία απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

δελ αθνξνχλ ην Έξγν. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ 

αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα 
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ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, λα 

επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ζηα άηνκα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή λα δηελεξγνχλ, θαηφπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο, ειέγρνπο ησλ ηεξνχκελσλ 

αξρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο 

ηνπ Έξγνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε. 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη φηη θαη νη ππάιιεινη/ ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ κε ηήξεζε ησλ 

παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε χκβαζε. Δπίζεο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο. 

6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δύν (2) έηε ηα 

ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν, εάλ αθνξνχλ ζε ηερληθά 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη ηερλνγλσζία ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ έλδεημε «εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν». ε θακία πεξίπησζε ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, 

έλζηαζεο, δηαηηεζίαο, ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο 

απφ ηα κέξε, ηνπο δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

Β.5.5. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά, 

βάζεη ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ 

ζα ππνγξαθεί. 

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

ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην ειιεληθφ 

θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην.  
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ΜΔΡΟ Γ΄ Παξαξηήκαηα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)  ……………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο   …………………………….. 

Πξνο:  …………………………………………………. 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ……………….. γηα επξώ………………………… 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. 

αξηζκφο … ΣΚ ………..,} 

{ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

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

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 

ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ……………….. 

ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 

δηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε 

πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο 
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αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} 

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

ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή 

ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο…………… (επσλπκία ππνςεθίνπ Γηαρεηξηζηή ) νχηε ζα 

ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε 

δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή 

ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: 

ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ 

έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο 

ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ 

ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)   ……………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο:    

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ……………….. γηα επξώ ……………………….. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …… Οδφο ……. Αξηζκφο 

……. Σ.Κ. ………} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 

ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο 

…………. κε αληηθείκελν …….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα 

κε ηε κε αξηζκφ................... δηαθήξπμή ζαο. 

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

ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή 

ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο …………… (επσλπκία Γηαρεηξηζηή ) νχηε ζα ιεθζεί 

ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή 

ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηελ ζέζε 

απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν 

ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ηνπ Έξγνπ). Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο 
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εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ 

ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

Παξάξηεκα III: Τπόδεηγκα Καηαιόγνπ Έξγσλ 

Α/
Α 

ΠΔΛΑ
ΣΖ 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗ
Α 
ΔΚΣΔΛΔ
Ζ 
ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΗΜΟ
 

ΠΑΡΟΤ
Α ΦΑΖ 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΔΗΦΟΡΑ
 ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 
(πξνυπνινγηζκφο) 

ΣΟΗΥΔΗΟ 
ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
(ηχπνο & 
εκεξνκελία) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ΣΔΤΓ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα): 

 

- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (Γ.Α.Δ.Μ. Α.Δ.)  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ: 50471 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Ληνζίσλ 22 10438 Αζήλα 

- Αξκφδηα γηα πιεξνθνξίεο: Γέζπνηλα Ξελάθε 

- Σειέθσλν: 0030 210 5277195 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: info@daem.gr, daem@daem.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):www.daem.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): Παξαρώξεζε ππεξεζηώλ δηαλνκήο θαξηώλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο 

πξνο ηειηθά ζεκεία δηάζεζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο κέζα ζηα 

όξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (CPV:31213400-6). 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 50471 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Τπεξεζία 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: Αξ. Πξση. 

ΓΑΔΜ  5470/12-06-2018 

 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:info@daem.gr
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε 

ην κέξνο VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

[] Ναη [] Όρη 
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απφ θνηλνχ κε άιινπο3; 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ4 

                                                 
3
 Εηδηθόηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξόκνηνπ θαζεζηώηνο. 
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Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην 
κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 
δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο. 

 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο 
θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο 
πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 
ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν 
(ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ) 

 

                                                                                                                                            
4
 Επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζολ αθορά ηα θρηηήρηα ποσ 

ζτεηίδοληαη κε ηοσς ηίηιοσς ζποσδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά προζόληα ποσ ορίδοληαη ζηελ περίπηωζε ζη΄ 

ηοσ Μέροσς ΙΙ ηοσ Παραρηήκαηος ΧΙΙ ηοσ Προζαρηήκαηος Α΄ ή κε ηελ ζτεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηρία, 

οη οηθολοκηθοί θορείς, κπορούλ ωζηόζο λα βαζίδοληαη ζηης ηθαλόηεηες άιιωλ θορέωλ κόλο εάλ οη 

ηειεσηαίοη ζα εθηειέζοσλ ηης εργαζίες ή ηης σπερεζίες γηα ηης οποίες απαηηούληαη οη ζσγθεθρηκέλες 

ηθαλόηεηες.” 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία 

3. απάηε 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ5 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

                                                 
5
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]6 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε7: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]8 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ9: 

[……] 

                                                 
6
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

7
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

8
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

9
 Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽  

εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 
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- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 





 
60 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ10, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

                                                 
10

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα a ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

 

[] Ναη [] Όρη 
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ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 

ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήιώζεο 

γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 

αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. 

Αζήλα, 12 Ινπλίνπ 2018 

Καηόπηλ εηδηθήο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γ.. 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

ΣΑΤΡΟ ΑΘΔΝΙΓΗ 




