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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ 

Αρικ. Διακιρυξθσ 97/2015 

 

 

Παροχι Τπθρεςιϊν Πλυντικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου 

Ορεςτιάδασ Π.Ε. Ζβρου 

για το διάςτθμα από 01/01/2016 ζωσ 30/04/2017.” 

Προχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 96.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%  

  ι 78.048,78€ άνευ ΦΠΑ 

 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΡΞΘ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΙΕΤΘ 

ΣΟ ΦΕΚ 

                 09/02/2016 14/02/2016 707-31/12/2015 

                                                                                                 
 

 

                                                                                         

Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 

Σαχ. Κϊδικασ: 11745, ΑΘΘΝΑ 

Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα 

Σθλ.: 210-9285124 

Φαξ: 210-9233119 

E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr 
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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Αξηζ. Πξνθήξπμεο 97/2015       πξση.:ΔΟΥ2/8681/24.12.2015 

Δίδνο Πξνθήξπμεο 

 

Ζιεθηξνληθφο Αλνηθηφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζε Δπξψ,  

κέζσ Δ..Ζ.ΓΖ.  

Σχπνο ππεξεζίαο Παξνρή πιπληηθψλ ππεξεζηψλ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (Τ.Π.Τ) 

Πξννξηδφκελνο Φνξέαο 

 

ΚΔ.Π.Τ.  Φπιαθίνπ 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ναη 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο 
 
Υακειφηεξε ηηκή 
 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα 

 ηεο Κπβέξλεζεο 
ΦΔΚ 707/31.12.2015  

Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
Ζκεξνκελία :  19/02/2016 

Ζκέξα: Παξαζθεπή  Ώξα: 12:00κ.κ.       

Ζκεξνκελία Έλαξμεο Τπνβνιήο ησλ 
Πξνζθνξψλ 

Ζκεξνκελία :  09/02/2016 

Ζκέξα: Σξίηε  Ώξα: 09:00π.κ.       

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο ησλ 

Πξνζθνξψλ 

Ζκεξνκελία : 14/02/2016  

Ζκέξα: Κπξηαθή  Ώξα:_17:00κ.κ.______ 

Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ χζηεκα 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr, ελψ ηα 
πξσηφηππα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία Πξψηεο 
Τπνδνρήο (πγγξνχ 83 ΣΚ 117 45 Αζήλα, ηει. 210-9285131 
θαμ:210-9233119) 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 
 

Οη  πξνζθνξέο  ηζρχνπλ  θαη  δεζκεχνπλ  ηνπο  δηαγσληδφκελνπο  
επί  εθαηφλ  νγδφληα  (180)  εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Κσδηθνί CPV  
98310000-9 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε  
ησλ πξνζθνξψλ 

 
Ζ 2ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο  πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ  
ησλ  δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίζηεθε απφ ηελ ππ’ αξηζ. ΣΠ1/2559/15-
05-2015 απφθαζε Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

 
96.000,00 € (κε Φ.Π.Α.23%) 
78.048,78 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην 
Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(ΥΜ ΔΟΥ) θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
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Πιεξνθνξίεο 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γξαθείνπ 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
 (Σει. 210-92 85 124/210-9285132)  

 
 

Ζ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο έρνληαο ππ’ φςηλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο: 

1. Σν Ν.3907/2011 (ΦΔΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο», 
πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο 
θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε –κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 110 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄) 

2. Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α’/2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

3. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α’/08.08.2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 
ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη  πξάμεσλ   ησλ 
θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (Α-112). 

5. Σν Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4013/2011(Φ.Δ.Κ. 204/η. Α/15.9.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ- Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.», φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ λ. 4072/2012(Φ.Δ.Κ. 86/Α/11.4.2012) θαη 
πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.4146/2013(Φ.Δ.Κ. 90/ Α/18.4.2013). 

7. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α΄/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη  άιιεο δηαηάμεηο».  

8. Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26-03-2014). 

9. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’/15-9-2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 1   ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 
14/Α’/2012) «Δπηβνιή θαη απφδνζε θξάηεζεο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3469/2006 (Φ.Δ.Κ. 131/η. Α’/28-06-.2006) «Δζληθφ     Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο 
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» ηνπ Ν.2198/1994 
(ΦΔΚ 43/ η. Α΄/1994) «Αχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη, ζχλαςε δαλείσλ, ππφ ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ θαη δεκηνπξγία ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πζηεκαηηθήο Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε 
Λνγηζηηθή Μνξθή (Άυινη Σίηινη) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3548/2007(Φ.Δ.Κ.68/η. Α’/ 20-03-2007) «Καηαρψξεζε  δεκνζηεχζεσλ 
Γεκνζίνπ Σνκέα ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη 
αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4208/2013 (Φ.Δ.Κ.252 /η.Α’/18-11-2013) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 «Πιεξσκή 
δαπάλεο δεκνζίεπζεο» ηνπ Ν.3801/2009(ΦΔΚ 163/η. Α’/04-09-2009) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.». 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222/η. Α/12.11.2012) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016». 

14. Σνλ Ν. 3938/2011(ΦΔΚ61/Α΄/31-03-2011), φπνπ κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη ε ζχζηαζε  θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

15. Σν Π.Γ 102/2012 (Φ.Δ.Κ. 169/Α΄/03.09.2012 θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ Φ.Δ.Κ. 176/Α΄/13.9.2012) «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε». 

16. To άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ              θπξψζεθε κε 
ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α’/2005). 

17. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α’/2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

18. Σν Π.Γ. 151/1998 (ΦΔΚ 116/Α’/1998) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο   ησλ δαπαλψλ 
ηνπ Γεκνζίνπ». 

19. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α’/2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

20. Σν Π.Γ. 82/2011 (Α΄-298) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ». 
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21. Σν Π.Γ. 69/2015 (ΦΔΚ 113/Α/21-09-2015) «Γηνξηζκφο ηνπ Αιέμηνπ Σζίπξα ηνπ Παχινπ Αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο 
ηνπ “πλαζπηζκνχ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο” (Τ.ΡΗΕ.Α.), σο Πξσζππνπξγνχ». 

22. Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/Α’/23-09-2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ 
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

23. Σελ ππ αξηζ. ΔΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΔΚ 2420/Β/03-09-2012) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ 
Γεληθφ Γηεπζπληή πληνληζκνχ, ηνπ Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ, ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο θαη 
ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΔΜ/2/178/15-04-2014(ΦΔΚ 1442,η.Β΄/05-06-2014). 

24. Σελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη (αλαπιεξσηήο) Οηθνλνκηθψλ 
κε αξηζκ. 46274 (ΦΔΚ 2573/26-09-2014, Β΄) κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

25. Σελ ππ΄ αξηζκφ 16.1/770/16.02.2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί 
«Αλαλέσζεο γηα ηξία (3) έηε ηεο ζεηείαο ηνπ Παλαγηψηε Νίθα ηνπ Ζιία, ζηε ζέζε ηνπ Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο». 

26.Σε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ) κε αξηζκφ 117/2009 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο.  

27.Σελ ππ’ αξηζκφ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β’/2010) Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε   ησλ 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 
πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 

28. Σελ ππ’ αξηζκ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΔΚ 431/Β/07.05.1998) απφθαζε ηνπ  Τπνπξγνχ   Οηθνλνκηθψλ 
πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο». 

29. Σελ ππ΄ αξηζκ. 11.1/2166 απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
Αλαζηαζίαο Υξηζηνδνπινπνχινπ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 781/Β΄/04-05-2015). 

30. Σελ ππ΄ αξηζκ. 8001/21/277-θ’ απφ 10-02-2015 δηαηαγή ηεο Γ.Γ.Ο.Δ.. πεξί «Ρπζκίζεσλ πιεξσκψλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο Π.Γ.Δ.». 

31. Σελ χκβαζε Δπηρνξήγεζεο κε Απιθμό ύμβαζηρ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE-
0607860/00-28) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 29-11-2013  κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ε νπνία αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν  «Δνίζσςζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηυν 
Κινηηών Μονάδυν Ππώηηρ Τποδοσήρ, για ηιρ διαδικαζίερ ππώηηρ ςποδοσήρ, ζε πεπιοσέρ ςπό ςτηλή 
πίεζη μεηαναζηεςηικών ποών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception 
procedures in areas that are under pressure by high migration flows”)(ΑΓΑ:ΒΗΖΓΗ-ΜΔ3) θαη ηελ Σξνπνπνίεζε 
απηήο σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ (ABAC NUMBER-30-CE-0607860/01-44)- HOME/E/DC Ares 
(2015)/299468/26.01.2015 (ΑΓΑ: ΦΓΡΣ465ΦΘΔ-ΡΗΦ). 

32. Σηο  Απνθάζεηο  40744/14-04-2015(ΑΓΑ:6ΦΚΖ465ΦΘΘ-ΔΑ7) θαη ηελ 40735/14-04-2015 (ΑΓΑ: 7Λ05465ΦΘΘ-
ΠΛΧ)  ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ 
2014Δ05020002  θαη έληαμήο ηνπ ζηε ΑΔ 0508 κε λέν ελάξηζκν 2015Δ05080002   ηνπ έξγνπ «Υξεκαηνδφηεζε 
ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Φπιάθην Έβξνπ» (πξνυπνινγηζκφο θαη πηζηψζεηο 
έηνπο) . 

33. Σελ ΚΤΑ 46274/22-09-2014 (ΦΔΚ 2573/ Σ.Β’),  Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

34.  Σν Σερληθφ Γειηίν γηα ηε Υξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ κε 
αξηζκ. πξση. ππνβνιήο EΟΥ1/2211/24-04-2014 

35.  Tελ ππ’ αξ. πξση.ΣΠ1/2559/15-05-2015(ΑΓΑ:Φ7Ε465ΦΘΔ-ΞΑΒ)κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκφ 
πξση.:ΣΠ1/6961/19-12-2014 (ΑΓΑ:78ΔΞΗ-5ΚΜ) απφθαζε Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο   Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην νηθ. έηνο 2015. Γηα ηελ παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αξκφδηα είλαη ε 2η  
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.  

35. Σελ ππ’ αξηζκφ πξση.:ΣΠ1/6959/19-12-2014 απφθαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο     Τπνδνρήο 
(ΑΓΑ:ΦΦΝΓΗ-ΖΥΓ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε χζηαζε -πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ησλ 
δηαγσληζκψλ  ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015. 

36. Σελ κε αξηζκφ ΣΠ7/44/08-01-2015 (ΑΓΑ : 6ΓΗΜΗ-ΘΛΧ) απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχζηαζε –ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Αγνξαδφκελσλ 
εηδψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ γηα ην ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015. 

37. Σνλ απφ 18-01-2011 «Καλνληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ 2009-2014» 
("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) FinancialMechanism 2009-2014"), 
φπσο απηφο πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8.8 ηνπ 
Ππυηοκόλλος 38b ηεο ζπκθσλίαο ΔΟΥ, ηξνπνπνηήζεθε θαη έθηνηε ηζρχεη.  

38. Σελ ππ' αξηζκφ 12104/ΔΤΓ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο (Φ.Δ.Κ. 781/’Β/28-03-2014). 

39.  Σν χκθσλν Πξάμεο κε αξηζκφ πξση. : 8000/20/44-νά/02-05-2014. 
40. Σελ κε αξηζκφ πξση.:8000/20/4/205-ξηδ΄ απφ 03-04-2015 «Έγθξηζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο» απφ ηελ Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ΑΓΑΜ:15REQ002689732/06-04-2015.   
41. Σελ πκθσλία Δπηρνξήγεζεο κεηαμχ Τ.Γ.Δ.Α.Π. θαη Τ.Π.Τ., κε αξηζ. πξση. 8000/20/4/205-ξηε΄/2015. 
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42. Σν εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν κε ΑΓΑΜ:15REQ002328561/08-10-2014, ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 
πξνγξάκκαηνο (ΥΜ ΔΟΥ) «Υξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο Φπιαθίνπ 
Έβξνπ»  (Δλάξηζκνο ζην ΠΓΔ: 2015Δ05080002). 

43. Σε πιινγηθή Απφθαζε Δ502ΣΡΟΠ.0/15-07-2013(ΑΓΑ: ΒΛ4ΤΦ-ΧΖΞ), ηελ Απφθαζε 14149/ΓΔ-119/24-03- 2014 
(ΑΓΑ ΒΗΞ9Φ-Β6Ν)  ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο  θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκφ πξση. 
28493/06/06/2014 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΑΓΑ: Χ41ΥΦ-9ΦΠ). 

44.  Καη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ αλσηέξσ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 
 

1. Πξνθεξχζζνπκε Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Μεηνδνηηθφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ,  κε 

αληηθείκελν ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιπληηθψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ, ΣΚ 68006, ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 

Τπνδνρήο, γηα ην δηάζηεκα απφ 01/01/2016 έσο 30/04/2017, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε  

ρακειφηεξε ηηκή, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ελελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (96.000,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ ή  εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδσλ ζαξάληα 

νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά ηνπ επξψ, (78.048,78 €)  άλεπ Φ.Π.Α γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Κέληξν Πξψηεο 

Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ) Φπιαθίνπ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Παξνχζαο 

Πξνθήξπμεο (αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Γ) θαηφπηλ ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο 

Δ502ΣΡΟΠ.0/15-07-2013(ΑΓΑ:ΒΛ4ΤΦ-ΩΖΞ), ηελ Απφθαζε 14149/ΓΔ-119/24-03- 2014 (ΑΓΑ: 

ΒΗΞ9Φ-Β6Ν)  ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο  θαζψο θαη ηελ 0508  ΑΔ θαη 

ηνλ ελάξηζκν κε θσδηθφ 2015Δ05080002.  

 

2.  Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ειάρηζην 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κφλν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο www.firstreception.gov.gr, 

www.mopocp.gov.gr θαη www.promitheus.gov.gr.  

Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Σνλίδεηαη 

φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ 

ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε Πξνθήξπμε, 

ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

Πξνζθνξψλ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην 

ζχζηεκα Δ..Ζ.ΓΖ..  

εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο 

θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη 

ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληεο εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο  απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ.  
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Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη, σο 

απαξάδεθηε. 

Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ππεξεζηψλ.  

Σα ειεθηξνληθά αηηήκαηα ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνπ ζα επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηε 

ρξήζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ 

ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο θαη ζσκαηεία πνπ: 
 Δίλαη 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 Παγθφζκηνπ 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 ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην 
εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. 
 δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr)  
 πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη 

«Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο» 
 Πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εθ ηνπ λφκνπ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ή παξνρή 

ππεξεζηψλ ηεο δηαθήξπμεο  

 
Ζ έλσζε πξνζψπσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια 
ηα πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο κέινο ηεο έλσζεο δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 
ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα 
πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 
επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί 
λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαη ζχκθσλα κε ηε 
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ 
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δελ ζα απνξξίπηνληαη γηα ην ιφγν φηη ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  
Σα λνκηθά πξφζσπα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ 
πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
 
4. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη 
λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο : 
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α. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν 

«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ)ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 
α.1. Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 
θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 
α.2. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 
ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε 
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 
εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  
α.3. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 
ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ) απνζηέιινληαο : 

α/είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, 
β/είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην 
Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ 60/07, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο 
κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ 
ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε 
έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο. 
 
β. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν 
ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 
θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 
 
5. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ην αλσηέξσ Γηθαίσκα πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ «Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο 
πκκεηνρήο». 

 Όζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 
ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 45 ηεο 
Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 18/2004, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο:  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
ε) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο 

 Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη 
ακεηάθιεηεο απφθαζεο ή έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε 
ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. 
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 Όζνη απνθιείζζεθαλ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο (Γ.Γ.Δ.). Δάλ ε πνηλή απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν 
ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ 
δηάζηεκα. 

 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. 
 

6. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηα 
επηζπλαπηφκελα ζ’ απηή παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:   

Α. Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο  Παξάξηεκα Α’ 

Β. Γεληθνί Όξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ Παξάξηεκα Β’ 

Γ. Γηθαηνινγεηηθά Γηαγσληζκνχ Παξάξηεκα Γ’ 

Γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο   Παξάξηεκα Γ’ 

Δ. Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ(πκκεηνρήο θαη Καιήο εθηέιεζεο) Παξάξηεκα Δ’ 

η. ρέδην χκβαζεο 
 

Παξάξηεκα η’ 

7.Σν ηεχρνο ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί : 
α)ζην site ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (www.firstreception.gov.gr) 

β) ζην ΚΖΜΓΖ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ   
(www.eprocurement.gov.gr) θαη 

γ) ζα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 
Έβξνπ (www.evroschamber.gr),  πξνο αλάξηεζε ζηα νηθεία ηκήκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ θαη  
δ) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε pressoffice@astynomia.gr κε ηελ επηζήκαλζε φηη αθνξά 

Γηαγσληζκφ ηνπ ΥΜ ΔΟΥ, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηάηαη ζηελ νξζή Γηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ζηνλ 
Ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ εκείνπ Δπαθήο (κε ειεθηξνληθή απνζηνιή ζην email: contact-
eeagrants@mnec.gr) θαζψο θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Πξεζβείαο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ννξβεγίαο (κε 
ειεθηξνληθή απνζηνιή ζην email: emb.athens@mfa.no) θαζψο θαη ζηελ ΤΓΔΑΠ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηέπζπλζε(eeagrants@yptp.gr).  
 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί : 
α)ζην πξφγξακκα <<Γηαχγεηα>>  
β) ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Φ.Δ.Κ.)  
γ) ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) Οηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο  Παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη  απφ κία (1) 
εθεκεξίδα ηνπηθήο θπθινθνξίαο ηεο Οξεζηηάδαο. 
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο  ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο ζα βαξχλνπλ 
ηνλ Αλάδνρν θαη ζε πεξίπησζε «αγφλνπ» ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
8. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14/02/2016, εκέξα Κπξηαθή θαη 
ψξα 17:00κ.κ.. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr, ηα πξσηφηππα 
έγγξαθα ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο, πγγξνχ 83 , ΣΚ 11745 Αζήλα.  
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ή ζα θαηαηεζνχλ κε 
επηζηνιή εθηφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ινγίδνληαη σο 
απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη.  
          Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, 
απφ ηελ θα Εήθνπ Μαξγαξίηα, ηειέθσλν 210 9285124. 

 
                                                                                               Ο Γηεπζπληήο 
                                                                             Σεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο 

                                                                              
 
                                                                                   Παλαγηψηεο Νίθαο 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α’ 

 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  B’  

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΑΡΘΡΟ2:ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
ΑΡΘΡΟ 4:ΔΓΓΤΖΔΗ 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΗΜΔ 
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΡΘΡΟ 8: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ-ΔΝΣΑΔΗ 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΜΒΑΖ  
ΑΡΘΡΟ 10: ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΜΒΑΖ 
ΑΡΘΡΟ 13: ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ-ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 14:ΚΤΡΧΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ   17: ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΑΡΘΡΟ   18: ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΑΡΘΡΟ   19: ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΑΡΘΡΟ   20: ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΡΘΡΟ   21: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
Π.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Π.2. ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ (ΣΔΜΑΥΗΧΝ) ΠΡΟ ΠΛΤΖ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Π.3.ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

Α. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Β. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 
ΟΡΗΜΟΗ 
ΑΡΘΡΟ   1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 
ΑΡΘΡΟ   2: ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ – ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
ΑΡΘΡΟ   3:ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΡΘΡO   4:ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ‘Ζ ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
                   ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
ΑΡΘΡΟ   5:ΑΝΧΣΔΡΖ ΒΗΑ 
ΑΡΘΡΟ   6: ΣΖΡΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ  ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΑΡΘΡΟ   7:ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΑΡΘΡΟ   8:ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ 
ΑΡΘΡΟ   9:ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ 
ΑΡΘΡΟ 10:ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΑΡΘΡΟ 12:ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 13:ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ-ΠΡΟΘΖΚΔ 
ΑΡΘΡΟ 14:ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ-ΓΗΑΣΑΞΔΗ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

1. Ο παξφληαο δηαγσληζκφο αθνξά Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ηελ ππνβνιή  

ειεθηξνληθά θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ πιπληηθψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ. Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο εθηφο ΦΠΑ θαη αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί 

σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο  ηεο  Γηαθήξπμεο.  

2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (96.000,00€) 

ελελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ. 

Οη πξνζθνξέο, πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα 
ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο), πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 
επνκέλε εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 
180 εκεξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία θαθέινπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζηελ Σερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη 
ινηπά ηερληθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα αλαιχνπλ ην ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπο αλά ηεκάρην σο εμήο: 
θαζαξή αμία (ηηκή κνλάδνο) – ζπλνιηθή θαζαξή αμία πνζφηεηαο - ζπλνιηθή αμία ΦΠΑ – ζπλνιηθή 
δαπάλε πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηνλ 
ζρεηηθφ πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε 
Δπξψ €. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή ε 
πξνζθνξά δελ εθθξάδεηαη ζε Δπξψ €, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Οη ππνςήθηνη ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ  (ζχκθσλα κε ηνλ 
Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  - Π.3. ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’), ζε θάζε φκσο πεξίπησζε ζα θαιχπηεη, 
κε πνηλή αθπξφηεηαο, ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φισλ ησλ εηδψλ γηα ηα 
νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά.  
 
Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα 
πιπληηθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ηηο ηερληθέο 
πεξηγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Π.1.–Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ ηνπ 
Κεθαιαίνπ Γ’. 
Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ήηνη:  

 - 0,10%: Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  
 - 3% ραξηφζεκν επί θξαηήζεσλ ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ   πκβάζεσλ 
 - 20% Τπέξ ΟΓΑ επί ραξηνζήκνπ 
 - Παξαθξάηεζε θφξνπ 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 55 παξ. 1 εδάθην (ζη) ηνπ Ν.  
2238/1994, ΦΔΚ 151/Α 

Σέινο, κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 
ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ 
αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά 
ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα 
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παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Α. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζην Ν 4155/2013, ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/η.Β/21-10-2013) 
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)», ζην ΠΓ 60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην ΠΓ 118/2007. 
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο 
(ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο 
(ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Με ηνλ φξν «(ππν)θάθεινο» ελλννχκε ηελ 
θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε 
ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηήξα. 
Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο, ειεθηξνληθά καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ Π.Γ. 
118/2007, ην N.4155/2013 θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 
Β. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ. pdf θαη πξνζθνκίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 
Δηδηθά ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ έγγξαθα πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο 
θνξείο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 4155/2013 αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. Έσο ηελ πιήξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ θαηαθχξσζε, ππνβάιινληαη απφ 
ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ' αξηζκ. 
ΤΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Δ.Κ 1876/Β/13.06.2012) θαη, εάλ απηή ε ππεξεζία δελ παξέρεηαη γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - 
ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ. pdf πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε 
κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
Οη  Τπεχζπλεο δήισζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ άξζξν 17 ηεο παξνχζεο, 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ: 
i. Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΟΔ, ΔΔ ή ΔΠΔ 
ii. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΑΔ 
iii. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ  
iv. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε 
κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ππνρξενχηαη λα ηελ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζε 
πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
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ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. ε 
πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 
ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνβάιιεη κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ηηο 
θείκελεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηαηάμεηο θαη φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 
2 θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην χζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο 
ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ' απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε. 
 
Γ.     Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο δχν (2) επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθέινπο: 
1. (Τπν)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά-Σερληθή πξνζθνξά» πνπ πεξηέρεη αθελφο ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο θαη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο , ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη αθεηέξνπ 
ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή 
pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 
παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 
ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Ζ δνκή ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην Κεθαιαίνπ Γ  ηεο 
παξνχζεο. Ο (ππν)θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά», πνπ ζα ππνβάιεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, 
πξέπεη λα ιακβάλεη απζηεξά ππφςε ηνπ ηηο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 
ζην Κεθαιαίνπ Γ ηεο παξνχζαο. 
Δπηπιένλ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο 
απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
2. (Τπν) θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πνπ πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ 
(ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηα 
ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 
λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
Ο (ππν)θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα ηα έληππα ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 

 
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 12:00 κ.κ., ήηνη ηελ Παξαζθεπή, 
19/02/2016 κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ. 
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Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 
(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 
ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 
Ακέζσο κεηά απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ 
πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Μεηά απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ησλ δηαδηθαζηψλ. 
πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 
Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππν-θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αξκφδηα 
επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα αηηηνινγεκέλα πξαθηηθά 
αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 
πξνζθνξψλ, ηηο νπνίεο θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

 
 ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ- ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  
 

A. Γιαδικαζία Καηακύπυζηρ Γιαγυνιζμού 
Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε 
κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 Παξάξηεκα Γ΄. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο, θήξπμήο ηνπ σο έθπησηνπ θαη θαηάπησζεο ηεο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ επφκελν ζε 
ζεηξά ζηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ππνςήθην Αλάδνρν λα ππνβάιιεη ηα 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. Ζ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. 
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ακέζσο κεηά απφ ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, 
νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ 
ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζρεηηθά, ε νπνία απνθαίλεηαη. Καηφπηλ απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο εθδίδεηαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ε  απφθαζε  θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν θαη κε 
κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο. 
 
Β. Μαηαίυζη Γιαγυνιζμού 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 
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 Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηδίσο: 

 Γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, 

 Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

 Δάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ζπληειέζηεθε 
ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

 Δάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. 

 Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, 

 Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, εθ' φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/2007). 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε εηαηξεηψλ/θνξέσλ πνπ 
ππέβαιε θνηλή πξνζθνξά, θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. 
εκεηψλεηαη φηη νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή λα 
εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δελ δχλαηαη λα απαηηεί νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα έρνπλ πεξηβιεζεί 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί 
ζε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο 
λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (Αξ. 39 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 
60/2007). ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαηαθπξσζεί ζε Έλσζε, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα 
κέξνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, φρη φκσο ιηγφηεξν ηνπ 50% επί ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ ην αξρηθά πξνβιεπφκελν ζηε Γηαθήξπμε, ζε θακία σζηφζν 
πεξίπησζε ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ησλ νξηδνκέλσλ κε ην άξζξν 21 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη εληφο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΓΓΤΖΔΗ 
 

4.1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνζηνχ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο εθηφο Φ.Π.Α.  

 Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ε νπνία ζα εθδίδεηαη ππέξ ηνπ.  Σν πνζφ 
ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 2% ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, άλεπ  Φ.Π.Α.  πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 1.560,97επξψ. 
 

 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ 
ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο 
ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ ή ζηα θξάηε- κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.2513/1997(Α΄139) θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απηφ ην δηθαίσκα. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ 
ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ εθδίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ 
εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 

 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). 
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 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 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, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά απφ ην ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο (180+30=210 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ). Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο 
ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο 
νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 
φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο. 

4.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, 
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  
4.2.1  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
4.2.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ θαη απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο. 
  
4.3.Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΗΜΔ 
 

5.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κφλν ζε ΔΤΡΩ γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, κε βάζε ηηο 

νξηδφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
5.2. Πξνζθνξά πνπ δελ δίλεη ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ ζα θαζνξίδεη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν 
λφκηζκα ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. 
5.3. Οη ηηκέο λννχληαη ΥΩΡΗ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ, ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ, ΑΤΞΟΜΔΗΩΖ θαη 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε . 
5.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
5.5. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 
Η. Σηκή αλά είδνο (ηεκάρην) πξνο πιχζε , ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ, άλεπ ΦΠΑ. 
ΗΗ. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε 

είδνπο θξαηήζεσλ. 
III. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. 
(ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 
IV. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ εηδψλ, κε Φ.Π.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε 

είδνο θξαηήζεσλ, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζηνλ νξηδφκελν ηφπν παξάδνζεο απηψλ. 
5.6. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζχλνιν ηεο πξνζθεξζείζαο 
ηηκήο ηεκαρίσλ πξνο πιχζε άλεπ Φ.Π.Α. θαη ζα είλαη ε ρακειφηεξε. 
5.7. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ζηνηρεία απαξαίηεηα 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηφο, δε, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα ζηνηρεία 
απηά. 
5.8. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ε πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή [άξζξν 52 Π.Γ. 

60/2007 (Α΄- 64)] ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, αλ δειαδή αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ή κηθξφηεξν 
ηνπ 85% ηνπ median ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ λα απνξξίςεη ηελ 
πξνζθνξά απηή, δεηεί γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ ππνςήθην 
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Αλάδνρν (άξζξν 55 Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ). Δάλ θαη κεηά απφ ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο 
νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  
5.9. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ήηνη: 
 

0,10%: Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

3% Υαξηφζεκν επί ησλ θξαηήζεσλ Τπέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ:  
 (3% επί ηνπ 0,10% ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) 

ΟΓΑ Υαξηφζεκν:20% (επί ησλ θξαηήζεσλ ηνπ ραξηνζήκνπ) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο: 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο παξερφκελεο 
ππεξεζίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
 

6.1. Ζ κεηαθνξά -παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ, ζα γίλεηαη κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα, 

πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε κεηαθνξά ησλ αθάζαξηνπ  θαη θαζαξνχ ηκαηηζκνχ, ηνπ 

αλαδφρνπ, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΔ.ΠΤ Φπιαθίνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο-Απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο Δξγαζηψλ ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Πξψηεο Τπνδνρήο. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

6.2.Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη 

απ’ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζα ζηνλ ζπκβαηφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ηνπ ρνξεγήζεθε. 

Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο ην έξγν, πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη αλάδνρν. Ζ λέα ηηκή θαη ηπρφλ 

πξνθχπηνπζα δηαθνξά βαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ ηδηαίηεξε 

πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ ζα ηνπ 

επηβιεζνχλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
7.1. Ζ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θάζε κήλα, κε 

ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, απφ ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ηεο ΑΔ 0508 θαη ηνλ ππ’ αξηζκφ 

2015Δ05080002 κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ αξκνδίσο, ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη εθαξκφδεηαη ε  ΚΤΑ 46274/22-09-2014 (ΦΔΚ 2573/ Σ.Β’),  

Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

7.2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε 

ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο Φπιαθίνπ. 

7.3. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Β Κεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ  ΠΡΟΦΤΓΔ-ΔΝΣΑΔΗ 
8.1.Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 
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θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή).  Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε.  

8.2.Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο:   

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ:  (i) ηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κέζα ζην κηζφ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  (ii) ηνλ 

θιεηζηφ δηαγσληζκφ, κφλν απφ εθείλνπο πνπ επηιέρζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, κέζα ζην κηζφ 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζε απηνχο ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο, ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο απνζηνιήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.   

β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 

εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ 

ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ.  Ζ 

έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο.   

γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ) έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 

απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηνλ 

θιεηζηφ δηαγσληζκφ, δηθαίσκα έλζηαζεο ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ κφλνλ φζνη επηιέρζεθαλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά.  Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην 

αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.   

δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ ΠΓ 118/2007, ε 

ππνβνιή έλζηαζεο γίλεηαη  κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην 

αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο.   

8.3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο.   

8.4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, 

κεηά απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα 

ηνπο.   
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8.5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο 
πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000€) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000€) επξψ. Σν 
παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 
("παξάβνια απφ θάζε αηηία"). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ 
πνζψλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο παξάδνζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε ηνπ 

πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο 

θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή 

εμέηαζε. Σπρφλ έμνδα κεηαθνξάο θαηά ηεο σο άλσ δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή.  

ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε 

Δπηηξνπή Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην 

αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα 

ην επαλππνβάιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε 

ησλ παξαηεξήζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε ν ρξφλνο ησλ παξαηεξήζεσλ ή ηεο επαλππνβνιήο παξαδνηένπ δελ επεξεάδεη ην 

ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ Έξγνπ. 

Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ, γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε. 

 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο Φάζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ 

ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 0,1% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ 

θαζπζηεξνχλ ή πνζνζηφ 0,01% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ηνπ 

ινγηζκηθνχ αιιά είλαη αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ιφγσ 

θαζπζηεξεκέλεο κεηαγελέζηεξεο παξάδνζεο απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ινγηζκηθνχ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή 

εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 

Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

Οη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή κε νινθιήξσζεο θάζεσλ ή κε παξάδνζεο 

παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.  
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Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην 

ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 

Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα 

ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ 

ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 
άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο 
θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 
11.1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο, 

απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε. 
β. Σελ πνζφηεηα. 
γ. Σελ ηηκή. 
δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. 
ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη  ηηο ηπρφλ απνδεθηέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. 
δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
11.2. Με ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε 

έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 
11.3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ (ην αξγφηεξν 15 εκέξεο) απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 
11.4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ  γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΜΒΑΖ 

 
12.1. Μεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε 
ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ην θείκελν ηεο 
νπνίαο έρεη επηζπλαθζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
12.2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ 

ηα εμήο: 
α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
γ. Σελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ πνζφηεηα απηήο. 
δ. Σελ ηηκή. 
ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 
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ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. 
δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 
ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 
ζ. Σηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη ηπρφλ 
δηαθνξέο 
η. Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 
12.3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη 

φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
12.4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 
12.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε. 
β.  Παξαιήθζεθε νξηζηηθά ε παξερφκελε πξνκήζεηα. 
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 
ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ.  Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

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

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ φπσο επίζεο θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα 

θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Αζήλα.  

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε 

δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα  ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΚΤΡΧΔΗ –ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο ηελ πξνκήζεηα, πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
1. Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαη δηθαηνχηαη 

λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 

νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. 
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2. Ο ζπκκεηέρσλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

3 Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη ζε αληίγξαθα, πξέπεη απηά λα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα φπνπ 

επηβάιιεηαη. 

4. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηερληθψλ θπιιαδίσλ, είλαη 

μελφγισζζα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. 

5. ε θάζε πεξίπησζε ην Διιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζηνηρνπ 

μελφγισζζνπ θεηκέλνπ. 

6. Ζ Τπεξεζία δελ επηβαξχλεηαη, νχηε αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε ζε ηξίηνπο γηα νπνηνδήπνηε 

έξγν, κειέηε ή πξντφλ πνπ ζα πινπνηεζεί απφ απηνχο. 

7. Ζ δηαπίζησζε ηεο ππνδνκήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή 

πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

8. Ζ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ αλά πάζα ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηεξνχληαη νη φξνη ηεο ηερληθήο 

πξνδηαγξαθήο θαη ηεο ζχκβαζεο γεληθφηεξα. 

9. Ζ Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη δαπάλε κφλν γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ 

παξαιακβάλνληαη πξνο πιχζε γηα ηηο νπνίεο, ν αλάδνρνο ζα έρεη ελεκεξσζεί, εγγξάθσο απφ ην 

Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο Φπιαθίνπ. 

10. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, κνλνκεξψο, ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ, ηηο πνζφηεηεο ησλ πξνο πιχζε εηδψλ, χζηεξα βεβαίσο 

απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ  16:00 π.κ. ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο . 

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, 

ηε θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα, γη’ απηφλ, θάζε θνξά Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ 

σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. . ε 

πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ν Αλάδνρνο ζα θαιείηαη γηα έγγξαθεο 

εμεγήζεηο. Αλ νη εμεγήζεηο θξηζνχλ αλεπαξθείο, ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

12. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία δεκνζίεπζε ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 

νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ, εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

13.Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο - πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  ήηνη ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά απφ ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν 
Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε 
γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 
δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν, ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαη δε δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 
ηεο ζπλαίλεζε. 
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3. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα 
απ’ απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ, παξά κφλν ζηα 
πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή 
εκπνξηθά δεηήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

4. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ έρνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο αλαθνξηθά κε θάζε 
πιεξνθνξία πνπ πεξηήιζε ζε απηνχο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ («Δκπηζηεπηηθή 
Πιεξνθνξία») θαη δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχςεη ή ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 
Δκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία. 

5. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα απέρνπλ, απφ θάζε ρξήζε, κεξηθή ή 
νιηθή, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ ηεο Τπεξεζίαο 
Πξψηεο Τπνδνρήο, πνπ ηα απνθηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ πινπνίεζεο ηνπ 
παξφληνο έξγνπ (Ν. 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα).  

6. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ην πεξηερφκελν 
ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα 
ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο γηα θάζε απψιεηα ή κε 
εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή θαη ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή 
ηνπ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄                                                     
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

  ΤΠΟ-ΦΑΚΔΛΟ:  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη 
ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη 
νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ (ππφ)θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Σερληθή πξνζθνξά, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο/ νδεγίεο: 
Ο (ππφ)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Σερληθή πξνζθνξά» ππνρξεσηηθά 
πεξηιακβάλεη: 
 
 (1). Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο). Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη 
λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο(180+30=210 κέξεο ηνπιάρηζηνλ). 
(2). Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 
i.    Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 
ii.    Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα δειψλεη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

 Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 
43 ηνπ ΠΓ 60/2007 

 Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (ζε 
πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (ζε 
πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ), 

 Γελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 
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έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή ππφ άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, 

 Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή φηη έρεη πξνβεί ζε 
έλαξμε επηηεδεχκαηνο (γηα ηα θπζηθά πξφζσπα). 

 Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο 
λα πξνζθνκίζεη γηα ηε ζχλαςή ηεο εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο, 

 Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα, 

 Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, είλαη 
ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπ πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, 

 Γελ έρεη θξηζεί πνηέ απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηήζεθε απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή 
ηνπ ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ, 

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα αγνξαλνκηθνχ 
θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Γελ ηειεί ππφ θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη νχηε ζα ππνβάιεη ζην κέιινλ 
πξνζθνξά ζε δηαγσληζκφ πνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ κε βάζε ην άξζξν 94 ηνπ Καλνληζκνχ 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, γηα 
παξάδεηγκα: 

- Τπνβνιή πξνζθνξάο ζε έξγν πνπ αλήθεη ζε πξφγξακκα, ζην νπνίν ν πξνζθέξσλ έρεη 
ζπκκεηάζρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηαδηθαζία exante ελδηάκεζεο ή ηειηθήο αμηνιφγεζεο, 

- Τπνβνιή πξνζθνξάο ζε έξγν ζην νπνίν έρεη ζπκκεηάζρεη άκεζα ή έκκεζα ζηελ δηαδηθαζία 
ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

iii.    Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα δειψλεη φηη: 

 Έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ εχξνπο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ. 

 πλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ 
έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβή. 

 Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο. 

 Θα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ππφςε 
ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ 
ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην. 

ε πεξίπησζε Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινπλ: 

 Οη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 

 Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην Ννκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο. 

 ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  
(3). Σα λνκηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Α. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.: 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο, 

 Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη 
ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 
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 ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Δ.Π.Δ. πεξί 
έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε 
(εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη 
ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο αληίθιεηνο 

 Βεβαίσζε πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη 
λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

B. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ.: 

 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν 
κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά 
απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο. 

 ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξφζσπνλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο 
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο: 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπ 

 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, θαηαζέηεη Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο 
ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
E. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα θαηαζέζεη:  

-Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ 
πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο).  
-Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο:  
-ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη ζην Γηαγσληζκφ, 
-πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ:  
-λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία,  
-λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ 
(θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο,  
-λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ 
ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), 
-λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε 
ηνπ Έξγνπ,  

-λα νξίδεηαη (κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε νπνία επίζεο πξνζθνκίδεηαη) θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
(4). ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληνο, ρσξίο ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο, φηη: 
-Έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. 
-Οπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
(5). Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζηειερψλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα δηαζέζεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζην ρψξν 
πιχζεο ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε. 
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(6).Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 18 (επφκελν άξζξν)  γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο. 
(7).  Σα εμήο πηζηνπνηεηηθά-δηθαηνινγεηηθά  ζε θσηνηππία: 

 Βεβαίσζε φηη ην απηνθίλεην είλαη απνιπκαζκέλν θαη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο απνιχκαλζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθά ησλ απνξξππαληηθψλ. 

 Άδεηα θπθινθνξίαο  ηνπ νρήκαηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ. 

 (8). Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. 
Σν Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο 
ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή 
εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

 Α.Δ., πλεηαηξηζκνί: απφθαζε Γ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ή 
πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 

 Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ.: Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο. 

 Δλψζεηο /Κνηλνπξαμίεο: Σα νξηδφκελα ζηελ παξ. Α.2.3.1 (πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο) ηεο Γηαθήξπμεο. 

(9). Έλνξθε βεβαίσζε 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 
πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε 
κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν 
πεξηερφκελν. ηελ θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα 
ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο». 
 
Ζ κε θαηάζεζε έζησ θαη ελφο εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη ησλ επφκελσλ (ηνπ άξζξνπ 17) 
δηθαηνινγεηηθψλ ή κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ζπλεπάγεηαη ηελ 
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ «Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ», ηα αθφινπζα: 
A. Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Οικονομικήρ και Υπημαηοοικονομικήρ Ικανόηηηαρ 
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, λα θαηαζέζνπλ δεκνζηεπκέλνπο Ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ ή ππεχζπλε 
δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ 
εηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε 
Έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην 60% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε δε Έλσζεο εηαηξεηψλ/Κνηλνπξαμίαο ε ζπγθεθξηκέλε 
ειάρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο-
Κνηλνπξαμίαο. 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο δίλνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΠΓ 60/2007.ηελ 
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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 ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 
Β. Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Σεσνικήρ και Δπαγγελμαηικήρ ικανόηηηαρ. 
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο 
νθείιεη λα απνδείμεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
(εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έξγα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο 
πιπληηθψλ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, 
θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 Πίλαθα ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 
θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε θαη είλαη ζπλαθή κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. Δάλ ν Πειάηεο 
είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν 
παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, 
σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε είηε ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Έξγνπ. 

Γ. Γιεςκπινίζειρ. 
• Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ έρεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο λα δεηήζεη απφ Πξνζθέξνληα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο 
λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο θαηαηεζεηκέλεο πξνζθνξάο ηνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 
παξέρνληαη, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 
Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλίζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά 
πεξίπησζε, ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη 
απνζαθελίζεηο επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. 
• Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επαιεζεχνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ εθ 
ηνπ λφκνπ πξνυπνζέζεσλ, αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε. 

 Όζα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ζε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαη 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηε ζηειέρσζε ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαλ-κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία- ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 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 

 επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα Μέιε ηεο, αξθεί φκσο ζπλνιηθά λα 
θαιχπηνληαη φιεο. 

Αλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, θαηαζέηεη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 1 θαη 2 αλσηέξσ, απφ ηξίηνπο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 46 (παξάγξαθνο 3) ηνπ ΠΓ 60/2007. 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 ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 
ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε / Κνηλνπξαμία: 
ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, ρσξηζηά 
γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, 
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νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή 
πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε 
ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 
Όζα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ζε γιψζζα πιελ ηεο Διιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαη 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηε ζηειέρσζε ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαλ - κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία- ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΤΠΟ-ΦΑΚΔΛΟ:  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν «Τπφδεηγκα Σερληθήο  Πξνζθνξάο» ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ -

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  -  Π.1.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – Π.2. ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ 

(ΣΔΜΑΥΗΧΝ) ΠΡΟ ΠΛΤΖ. 

Ζ  Σερληθή  πξνζθνξά  δελ  αμηνινγείηαη  γηα  ηελ  θαηάηαμε  ηνπ  ππνςεθίνπ.  Σα  ζηνηρεία ηεο  
ρξεζηκνπνηνχληαη  κφλν  γηα  ηνλ  απνθιεηζκφ  πξνζθνξψλ  πνπ  δελ  πιεξνχλ  ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο Γηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

ΤΠΟ-ΦΑΚΔΛΟ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 
ζπκπιεξσκέλν  -  επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ  -  ηνλ  πίλαθα  φπσο  απηφο  πεξηγξάθεηαη  ζην Π.3. 
ΠΗΝΑΚΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 
  Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 
Η. Σηκή αλά είδνο (ηεκάρην) πξνο πιχζε, ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ άλεπ ΦΠΑ. 
ΗΗ. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ εηδψλ  άλεπ Φ.Π.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε 

είδνπο θξαηήζεσλ. 
III. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. 

(ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 
IV. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ εηδψλ πξνο πιχζε κε Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ 

θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ. 
Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζχλνιν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο 
άλεπ Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

                                                                    
Α. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη λα 
ππνβάιεη ειεθηξνληθά εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηα 
αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε κνξθή 
αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ 
απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ 
ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη α) νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη 
δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. γ) Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. 
δ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ε) θπζηθά πξφζσπα, 
ζηα νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 
δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α'/ 16.03.2007) ήηνη: 

2. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 
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3. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

4. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη  

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

6. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ 
ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο πξψελ 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ 
Καλ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, ή 
Βεβαίσζε Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ 
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, 
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

16PROC003618490 2016-01-11



ελίδα | 30 
 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο ηπρφλ ηξίην πνπ ππνβάιεη, 
απηνπξνζψπσο ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 
ή κε courier. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ παξφρνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην δηαγσληζκφ. Σα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 1 έσο θαη 11, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ θάζε 
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
αλαδεηά απηεπάγγειηα απφ ην ζχζηεκα TAXISNET δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα ηνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ηνπ. ε πεξίπησζε 
πνπ ην ζχζηεκα ηνλ εκθαλίδεη κε ελήκεξν θνξνινγηθά ε Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν (κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο) ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε έληππε κνξθή εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 20 εκεξψλ ηεο 
παξαγξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαη απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη σο θαηά ηα άλσ 
θνξνινγηθά ελήκεξνο. 
Όηαλ πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ειιεληθφ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) ππνβάιιεη 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
εηδνπνηήζεσο ζε απηφλ θαη θαηαζέηεη απηή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή ηελ απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά, 
ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο σο εκεξνκελία θαηάζεζεο ινγίδεηαη ε 
εκεξνκελία απνζηνιήο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ. 
Β. Γηεπθξηλίζεηο γηα ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ δελ εθδίδνληαη ηα πξναλαθεξφκελα 
δηθαηνινγεηηθά, πξνζθνκίδνληαη ηζνδχλακα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ή πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 
πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. ηελ θαηά πεξίπησζε 
Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη 
ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 
Τπνςήθην Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

 Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ 
ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ιεηηνπξγεί 
λφκηκα. 

 Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ 
ε πξνζθφκηζε Βεβαίσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ Δπηηεδεπκαηία. 

 Γηα ηηο Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο: 
i. Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά.  
ii. Ζ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, 
είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί πξνο ηνχην απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε 
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δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
πξνζθνξά. 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο / Γηεπθξηλίζεηο 

Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο/Καηαθχξσζεο 

1.Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

1. Ζ Έλσζε / Κνηλνπξαμία δελ ππνρξεψλεηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηεο. 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 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 φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε, 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 
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. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

                                                                            
Π1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πιχζεο θαη πεξηπνίεζεο (ζηέγλσκα – 

ζηδέξσκα) ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ, ιεπθψλ εηδψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ησλ θηινμελνπκέλσλ ηνπ 

ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ, ε κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε δηαθφζηνπο 

ζαξάληα (240) ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ εκεξεζίσο, πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία πξψηεο 

ππνδνρήο. 

1. Ζ πιχζε απνζθνπεί ζηελ αθαίξεζε θάζε ίρλνπο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη 

κηθξννξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ, ιεπθψλ εηδψλ θαη 

θιηλνζθεπαζκάησλ απφ ηνπο αιινδαπνχο θηινμελνχκελνπο ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο 

Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ. 
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2.Οη εξγαζίεο ζηα πιπληήξηα πξέπεη πεξηιακβάλνπλ ηελ εμήο ζεηξά δηαδηθαζηψλ: Γηαινγή – Πιχζηκν 

– ηέγλσκα –ηδέξσκα –Απνζήθεπζε -Μεηαθνξά. Ο αθάζαξηνο ηκαηηζκφο δελ πξέπεη λα 

κεηαθηλείηαη απφ ηηο αθάζαξηεο πξνο ηηο θαζαξέο πεξηνρέο.  

3. Καηά ηε δηαινγή ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηνλ ηκαηηζκφ, ηα 

ιεπθά είδε θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα, πνπ είλαη πνιχ ιεξσκέλα ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

θηινμελνχκελνπο κε αζζέλεηεο. Θα γίλεηαη δηαινγή ζε ηκαηηζκφ πνιχ ιεξσκέλν θαη επαίζζεην ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

4.Ο αθάζαξηνο ηκαηηζκφο ηνπνζεηείηαη πάληα ζε ηξνρήιαηα θαξφηζηα ηα νπνία πιέλνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ. 

5.Ο ηξφπνο πιχζεο ζα πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο πξφπιπζεο θαη ην ζηάδην ηεο θπξίαο πιχζεο. 

 ην ζηάδην ηεο πξφπιπζεο κε θξχν ή ριηαξφ λεξφ ζηνπο 35ΟC, ψζηε λα δηαβξαρεί πιήξσο ν 

ηκαηηζκφο ψζηε κε ηελ δηείζδπζε ηνπ λεξνχ ζηηο πθαζκάηηλεο ίλεο λα απνκαθξπλζνχλ νη 

ξχπνη θαη νη μέλεο νπζίεο. Αθνινπζνχλ ηξία (3) μεβγάικαηα δηάξθεηαο 3 ιεπηά ην θαζέλα, κε 

πξνηεηλφκελε πνζφηεηα πγξνχ δηπιάζηα απφ ην βάξνο ηνπ ηκαηηζκνχ θαη ζηχςηκν. 

Πξνζζήθε ρισξίνπ 125ppm ζε  θξχν λεξφ ρσξίο απνξξππαληηθφ γηα δηάξθεηα  4’ θαη 

αθνινπζνχλ πέληε (5)  μεβγάικαηα δηάξθεηαο 5’ ην θαζέλα. 

 ην ζηάδην ηεο θχξηαο πιχζεο ην πιχζηκν ζηνπο 71ν C γηα 25 ιεπηά ηνπιάρηζην. Άδεηαζκα 

ηνπ λεξνχ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη δηάξθεηαο έθζεζεο ζ’ απηή είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ κηθξνβίσλ. Δπίζεο ε ζεξκνθξαζία 

λεξνχ  δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 90ν C δηφηη θαηαζηξέθεη ηνλ ηκαηηζκφ. 

Απνζηεηξψλνληαη ηκαηηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θηινμελνχκελνπο κε αζζέλεηεο.  

6. Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο, ηα ιεπθά είδε θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα πξέπεη λα επηδέρνληαη, φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξνπο ρεηξηζκνχο θαη λα θαιχπηνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο κνιχλζεηο, ηε 

ζθφλε θ.η.ι. Παξαδίδνληαη ζε θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ζε 

άςνγε θαη έηνηκε πξνο ρξήζε θαηάζηαζε. 

7. Σν πξνζσπηθφ ησλ πιπληεξίσλ πξνζηαηεχεηαη κε ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα, κάζθα, 

ζθνχθν θ.η.ι. Ζ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ κέζσλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη απαξαίηεηε, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πγηεηλή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

Φαγεηφ, πνηφ, θάπληζκα απαγνξεχνληαη ζην ρψξν ηνπ πιπληεξίνπ. 

8. Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιεί έλαλ εξγάηε γεληθψλ θαζεθφλησλ κε δίπισκα νδήγεζεο Β΄ 

Καηεγνξίαο, πνπ ζα κεηαθέξεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ απφ ην ΚΔ.Π.Τ. ζην θαηάζηεκα ηνπ θαη 

αληηζηξφθσο. 

9. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζηαζεξφ θαη κφλν ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

10. Ο αλάδνρνο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. νθείιεη λα 

απνκαθξχλεη απφ ην πιπληήξην άκεζα θάζε εξγαδφκελν πνπ θξίλεηαη αθαηάιιεινο ή δείρλεη ακέιεηα 

σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή απξεπή ζπκπεξηθνξά. 

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηαηξφ εξγαζίαο θαη λα θαιχπηνληαη απφ 

εκβνιηαζκφ. 

12. Σα αλαιψζηκα πιηθά (απνξξππαληηθά, ηαηλίεο θαζνδήγεζεο, γάληηα θ.η.ι.), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιχζε – ζηέγλσκα – ζηδέξσκα, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Σα 

αλσηέξσ πιηθά πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο. 

13.Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζαπνχληα λα είλαη καιαθνί ζάπσλεο θαη εγθεθξηκέλα απφ ην  Γεληθφ 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. Σα απνξξππαληηθά θαη ζαπνχληα λα είλαη ππναιιεξγηθά ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο απφ ηελ εθδήισζε αιιεξγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη αζζελεηψλ. Σα 

πηζηνπνηεηηθά ησλ απνξξππαληηθψλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

14.ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα (εκθάληζε παζήζεσλ νθεηινκέλσλ ζην 

ρξεζηκνπνηεκέλν απνξξππαληηθφ, θ.ι.π.) ν ρνξεγεηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη. 
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Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν νπνηνλδήπνηε ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηε πιχζε, 

πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηκαηηζκφ. Δπηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη επί πξνβιεκάησλ λα επαθνινπζεί επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο πιχζεο.  

15.Ο ηκαηηζκφο κεηαθέξεηαη απφ ην ηκήκα ηεο πιχζεο ζην ηκήκα ηνπ ζηδεξσηεξίνπ ππνρξεσηηθά  

ζε εηδηθνχο θαζαξνχο  ηξνρήιαηνπο θάδνπο. Απαηηείηαη θαιφ ζηέγλσκα θαη θαιφ ζηδέξσκα ηνπ 

ηκαηηζκνχ πξηλ απφ ηελ ηειηθή ζπζθεπαζία. Ζ ηειηθή ζπζθεπαζία γίλεηαη ζε selofan, αεξνζηεγψο 

θιεηζκέλα θαη ε αλακνλή ζε εηδηθά dexion ή θαζαξά θαξφηζηα κέρξη ηεο δηαθνκηδήο ηνπ ζην ΚΔ.ΠΤ 

Φπιαθίνπ.  

16.Ζ παξάδνζε θαη ε θαηακέηξεζε  ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη ζηηο ηκαηηνζήθεο ηνπ ΚΔ.ΠΤ 

Φπιαθίνπ κε επζχλε θαη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, κε παξνπζία ηεο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ. 

17.Δάλ θαηά ηε παξαιαβή ηνπ πιπκέλνπ ηκαηηζκνχ ε επηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη έλα ή πεξηζζφηεξα 

είδε δελ έρνπλ πιπζεί θαιά, ηα επηζηξέθεη ε επηηξνπή  ζηνλ αλάδνρν, κε πξαθηηθφ επηζηξνθήο, γηα 

επαλάιεςε ηνπ πιπζίκαηνο ή ζηδεξψκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα 

επηζηξέςεη εληφο 24ψξνπ ρσξίο θακία ηδηαίηεξε ακνηβή.  

18.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη απηνθίλεην, ηχπνπ θινχβαο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

αθάζαξηνπ θαη θαζαξνχ ηκαηηζκνχ θαη λα θέξεη βεβαίσζε φηη είλαη  απνιπκαζκέλν θαζψο θαη γηα ην 

ρξφλν ηζρχνο ηεο απνιχκαλζεο 
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  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Π.2. ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ (ΣΕΜΑΧΙΩΝ) ΠΡΟ ΠΛΤΘ 

ΕΙΔΟ (ΣΕΜΑΧΙΟ) ΔΙΑΣΑΕΙ ςε cm 

 
ΠΟΟΣΘΣΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 

ΠΛΤΙΜΑΣΟ 

 
ΑΠΑΝΣΘΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

ΚΟΤΒΕΡΣΑ 1,70 Χ 2,30 

 
Μάλλινθ-ακριλικι 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΕΝΣΟΝΙ ΜΟΝΟ  1,70 Χ 2,30 

 
Βαμβακερό 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ 0,40 Χ 0,60 

 
Αφρολζξ 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΘΚΘ 0,50 Χ 0,70 

 
Βαμβακερι 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΠΕΣΕΣΑ ΜΠΑΝΙΟΤ 1,00 Χ 1,30 

 
Βαμβακερι 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΠΕΣΕΣΑ ΠΡΟΩΠΟΤ 0,40 Χ 0,70 

 
Βαμβακερι 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΚΟΤΒΕΡΣΑ ΠΑΙΔΙΚΘ 0,90 Χ 1,50 

 
Ακριλικι 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΚΟΤΒΕΡΣΑ ΠΙΚΕ 1,70 Χ 2,30 

 
Ακριλικι 

Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΟΤΧΑ 
 ΑΝΑ ΠΛΤΝΣΘΡΙΟ 

Μια πλφςθ περιζχει 
μζχρι 5 κιλά ροφχων 

 
Πλφςεισ ςε υψθλι κερμοκραςία 
για λόγουσ απολφμανςθσ 

 

ΣΡΩΜΑΣΟΘΘΚΘ 1,20 Χ 2,30 

 
Πλφςεισ ςε υψθλι κερμοκραςία 
για λόγουσ απολφμανςθσ 

 

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

ΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

         Π.3. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΕΙΔΟ (ΣΕΜΑΧΙΟ) ΔΙΑΣΑΕΙ ςε cm 

ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ανά ΣΕΜΑΧΙΟ (€) 

ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ανά ΣΕΜΑΧΙΟ (€) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΚΟΤΒΕΡΣΑ 1,70 Χ 2,30   

ΕΝΣΟΝΙ ΜΟΝΟ  1,70 Χ 2,30   

ΜΑΞΙΛΑΡΙ 0,40 Χ 0,60   

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΘΚΘ 0,50 Χ 0,70   

ΠΕΣΕΣΑ ΜΠΑΝΙΟΤ 1,00 Χ 1,30   

ΠΕΣΕΣΑ ΠΡΟΩΠΟΤ 0,40 Χ 0,70   

ΚΟΤΒΕΡΣΑ ΠΑΙΔΙΚΘ 0,90 Χ 1,50   

ΚΟΤΒΕΡΣΑ ΠΙΚΕ 1,70 Χ 2,30   

ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΟΤΧΑ ΑΝΑ 

ΠΛΤΝΣΘΡΙΟ 

Μια πλφςθ περιζχει 

μζχρι 5 κιλά ροφχων 
  

ΣΡΩΜΑΣΟΘΘΚΘ 1,20 Χ 2,30   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 
   

Φ.Π.Α.    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

ΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

Α.ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 

 

 

Ονομαςία Σράπεηασ:  

Κατάςτθμα:   

Θμερομθνία ζκδοςθσ......................... 

ΠΡΟ :  Σθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ 

Λεωφ. υγγροφ 83, 11745 Ακινα   

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡ..................ΕΤΡΩ..........……..   

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ του ποςοφ των 

.....................................................................................ευρϊ..................................................υπζρ 

......................................................................................Δ/νςθ................................................................................

...........για τθ ςυμμετοχι.............................ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 

..............................................................για τθν επιλογι Αναδόχου..............................ςτθν Ακινα ςφμφωνα με 

τθν ........../...................2016, «Προκιρυξθ.....................» . 

 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υποψθφίων, που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι 

του ςτον  ανωτζρω διαγωνιςμό κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ 

από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ, με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ......- ...... -  201.., ιτοι τριάντα (30) θμζρεσ μετά από το χρόνο λιξθσ ιςχφοσ 

τθσ Προςφοράσ (180+30=210 θμζρεσ τουλάχιςτον) .  

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ.                                                   

Με εκτίμθςθ 

H ΣΡΑΠΕΗΑ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο  
Θαηάζηεκα   
Ζκεξνκελία έθδνζεο.................. 

ΠΡΟ : Σελ Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο 

Ιεσθ. πγγξνύ 83, 11745 Αζήλα 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΔΤΡΩ ………….......... 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο, ππέξ  ηεο Δηαηξείαο ……………………….. πνπ 

εδξεύεη.............................., κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ   ΔΤΡΩ............... (..............ΟΙΟΓΡΑΦΩ............), 

ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππέγξαςε κε ηελ Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο, γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΤΛΣΗΘΩΛ ΣΗ 

ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΘΔΠΤ ΦΤΙΑΘΗΟΤ ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΓΗΑ ΣΟΤ  ΤΠΖΘΟΟΤ ΣΡΗΣΩΛ ΥΩΡΩΛ ΠΟΤ 

ΤΠΟΘΔΗΛΣΑΗ Δ ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΠΡΩΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟ ΘΔΛΣΡΟ ΠΡΩΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ (ΘΔ.Π.Τ.) 

ΦΤΙΑΘΗΟΤ>> ηεο ππ’ αξηζκό 97/2015 από 24/12/2015 Γηαθήξπμεο ηεο Θεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξώηεο 

Τπνδνρήο. 

 
2. Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, 

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

3. Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ από ηνλ 

πξνκεζεπηή, ζηελ Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο  

4. Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο, ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

5. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

6. Βεβαηώλεηαη ππεύζπλα, όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη 

ΛΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.     

                                                                                                       

                                                                                                       Κε εθηίκεζε 

 

          Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

 
  

 
  

 «ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ >> 
 

                                                                                       Αζήλα,    /  /2015 

                                                                                                  Αξηζ. πξση: ΔΟΥ2/       
 

ΤΜΒΑΘ 

ΑΡΙΘΜΟ:................................................................................................................................ 

ΑΞΗΑ :ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΠΟΟΤ ΣΧΝ ………………………ΔΤΡΧ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 
23% 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Παποσή πλςνηικών ςπηπεζιών (πλςνηηπίυν και ζηεγνοκαθαπιζηηπίυν) για 
ηον ιμαηιζμό και ηα κλινοζκεπάζμαηα ηυν θιλοξενούμενυν ςπηκόυν ηπίηυν συπών, πος 
ςπόκεινηαι ζε διαδικαζία ππώηηρ ςποδοσήρ ζηο Κένηπο Ππώηηρ Τποδοσήρ (ΚΔ.Π.Τ) Φςλακίος 
Οπεζηιάδαρ Έβπος». 

ΑΝΑΓΟΥΟ: 
 
 

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………   ηνπ κελφο…………....ηνπ έηνπο 2015, εκέξα ………… θαη ψξα 
………, νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 
α) Σν Διιεληθφ Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ 
ηνλ…………...Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, θαη πνπ ζα απνθαιείηαη ζηελ 
ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο *Αλαζέηνπζα Αξρή* ή * Τπεξεζία* θαη 

β) Ο/Ζ…………………………………ηνπ ………………… θαη ηεο ……………… γελ ……… 
ζη………………, θαη…………… κε Α.Γ.Σ.: ………, κε Α.Φ.Μ.:……………, θαη πνπ ζα απνθαιείηαη 
ζηε ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο *Αλάδνρνο*, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 
1. Με ηελ ππ’ αξηζκφ………… απφ ……………… Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο  
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο……………… θαηαθπξψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππ’ αξηζκφ ………/2015 απφ…………/2015Πξνθήξπμεο ηεο 
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πνπ δηελεξγήζεθε ηελ……………… θαη ψξα ………… 
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο πιπληηθψλ ππεξεζηψλ (ππεξεζηψλ πιπληεξίσλ θαη 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ γηα ηνλ ηκαηηζκφ θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Κέληξν 
Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.) Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ, φπσο απηέο κε ιεπηνκέξεηα 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηεο ππ’ αξηζκφ ……/2015 απφ ……………-2015 Γηαθήξπμεο ηεο 
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ζηνλ αλσηέξσ ζπκβαιιφκελν αλάδνρν. 
2. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ε Τπεξεζία, αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ηελ παξνρή πιπληηθψλ 

ππεξεζηψλ ζην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.) Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ, ηεο ππ’ αξηζκφ    
/2015 απφ   -  -2015  Πξνθήξπμεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ηνπο θαησηέξσ 
φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απηφο (ν αλάδνρνο) απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 
ΟΡΗΜΟΗ 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο 
απνδίδεηαη θαησηέξσ. 
«Αλαζέηνπζα Αξρή» είλαη ε Κεληξηθή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο. 
«Αλάδνρνο» είλαη ν «……………………… ηνπ ……………………… θαη 

ηεο……………………………, κε Α.Γ.Σ.:………………………………………… κε 
έδξα………………………, κε Α.Φ.Μ.:…………………»,ν νπνίνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο 

Ι.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληροφορίες: Εήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr 
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Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, πνπ ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα 
χκβαζε. 
«χκβαζε» είλαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη φια ηα ζπλεκκέλα ζ' απηφ ηεχρε θαη ινηπά έγγξαθα, 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
«Πξνκήζεηα» είλαη ε παξνρή πιπληηθψλ ππεξεζηψλ (ππεξεζηψλ πιπληεξίσλ θαη 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ γηα ηνλ ηκαηηζκφ θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Κέληξν 
Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.) Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηελ 
παξνχζα χκβαζε θαη ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ν αλάδνρνο. 
 
 

Άξζξν 1 
Αληηθείκελν ζχκβαζεο – Σηκέο 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πιχζεο θαη πεξηπνίεζεο (ζηέγλσκα – 

ζηδέξσκα) ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ, ιεπθψλ εηδψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ησλ θηινμελνπκέλσλ 

ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ, φπσο απηέο κε ιεπηνκέξεηα πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Γ ηεο ππ’ αξηζκφ ……………  απφ   -  -2015 Πξνθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 

Τπνδνρήο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ……… έσο 30/04/2017,  ε κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηνπ νπνίνπ 

αλέξρεηαη ζε δηαθφζηνπο ζαξάληα (240) ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ εκεξεζίσο, πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαδηθαζία πξψηεο ππνδνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

1. Ζ πιχζε απνζθνπεί ζηελ αθαίξεζε θάζε ίρλνπο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη 

κηθξννξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ, ιεπθψλ εηδψλ θαη 

θιηλνζθεπαζκάησλ απφ ηνπο αιινδαπνχο θηινμελνχκελνπο ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο 

Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο Έβξνπ. 

2.Οη εξγαζίεο ζηα πιπληήξηα πξέπεη πεξηιακβάλνπλ ηελ εμήο ζεηξά δηαδηθαζηψλ: Γηαινγή – 

Πιχζηκν – ηέγλσκα –ηδέξσκα –Απνζήθεπζε -Μεηαθνξά. Ο αθάζαξηνο ηκαηηζκφο δελ πξέπεη λα 

κεηαθηλείηαη απφ ηηο αθάζαξηεο πξνο ηηο θαζαξέο πεξηνρέο.  

3. Καηά ηε δηαινγή ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηνλ ηκαηηζκφ, ηα 

ιεπθά είδε θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα, πνπ είλαη πνιχ ιεξσκέλα ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

θηινμελνχκελνπο κε αζζέλεηεο. Θα γίλεηαη δηαινγή ζε ηκαηηζκφ πνιχ ιεξσκέλν θαη επαίζζεην ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

4.Ο αθάζαξηνο ηκαηηζκφο ηνπνζεηείηαη πάληα ζε ηξνρήιαηα θαξφηζηα ηα νπνία πιέλνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ. 

5.Ο ηξφπνο πιχζεο ζα πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο πξφπιπζεο θαη ην ζηάδην ηεο θπξίαο πιχζεο. 

 ην ζηάδην ηεο πξφπιπζεο κε θξχν ή ριηαξφ λεξφ ζηνπο 35ΟC, ψζηε λα δηαβξαρεί πιήξσο ν 

ηκαηηζκφο ψζηε κε ηελ δηείζδπζε ηνπ λεξνχ ζηηο πθαζκάηηλεο ίλεο λα απνκαθξπλζνχλ νη 

ξχπνη θαη νη μέλεο νπζίεο. Αθνινπζνχλ ηξία (3) μεβγάικαηα δηάξθεηαο 3 ιεπηά ην θαζέλα, κε 

πξνηεηλφκελε πνζφηεηα πγξνχ δηπιάζηα απφ ην βάξνο ηνπ ηκαηηζκνχ θαη ζηχςηκν. 

Πξνζζήθε ρισξίνπ 125ppm ζε  θξχν λεξφ ρσξίο απνξξππαληηθφ γηα δηάξθεηα  4’ θαη 

αθνινπζνχλ πέληε (5)  μεβγάικαηα δηάξθεηαο 5’ ην θαζέλα. 

 ην ζηάδην ηεο θχξηαο πιχζεο ην πιχζηκν ζηνπο 71ν C γηα 25 ιεπηά ηνπιάρηζην. Άδεηαζκα 

ηνπ λεξνχ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη δηάξθεηαο έθζεζεο ζ’ απηή είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ κηθξνβίσλ. Δπίζεο ε ζεξκνθξαζία 

λεξνχ  δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 90ν C δηφηη θαηαζηξέθεη ηνλ ηκαηηζκφ. 

Απνζηεηξψλνληαη ηκαηηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θηινμελνχκελνπο κε αζζέλεηεο.  

6. Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο, ηα ιεπθά είδε θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα πξέπεη λα επηδέρνληαη, φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξνπο ρεηξηζκνχο θαη λα θαιχπηνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο κνιχλζεηο, ηε 

ζθφλε θ.η.ι. Παξαδίδνληαη ζε θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ζε 

άςνγε θαη έηνηκε πξνο ρξήζε θαηάζηαζε. 
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7. Σν πξνζσπηθφ ησλ πιπληεξίσλ πξνζηαηεχεηαη κε ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα, κάζθα, 

ζθνχθν θ.η.ι. Ζ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ κέζσλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη απαξαίηεηε, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πγηεηλή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

Φαγεηφ, πνηφ, θάπληζκα απαγνξεχνληαη ζην ρψξν ηνπ πιπληεξίνπ. 

8. Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιεί έλαλ εξγάηε γεληθψλ θαζεθφλησλ κε δίπισκα νδήγεζεο Β΄ 

Καηεγνξίαο, πνπ ζα κεηαθέξεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ απφ ην ΚΔ.Π.Τ. ζην θαηάζηεκα ηνπ θαη 

αληηζηξφθσο. 

9. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζηαζεξφ θαη κφλν ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

10. Ο αλάδνρνο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. νθείιεη λα 

απνκαθξχλεη απφ ην πιπληήξην άκεζα θάζε εξγαδφκελν πνπ θξίλεηαη αθαηάιιεινο ή δείρλεη ακέιεηα 

σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή απξεπή ζπκπεξηθνξά. 

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηαηξφ εξγαζίαο θαη λα θαιχπηνληαη απφ 

εκβνιηαζκφ. 

12. Σα αλαιψζηκα πιηθά (απνξξππαληηθά, ηαηλίεο θαζνδήγεζεο, γάληηα θ.η.ι.), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιχζε – ζηέγλσκα – ζηδέξσκα, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Σα 

αλσηέξσ πιηθά πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο. 

13.Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζαπνχληα λα είλαη καιαθνί ζάπσλεο θαη εγθεθξηκέλα απφ ην  Γεληθφ 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. Σα απνξξππαληηθά θαη ζαπνχληα λα είλαη ππναιιεξγηθά ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο απφ ηελ εθδήισζε αιιεξγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη αζζελεηψλ. Σα 

πηζηνπνηεηηθά ησλ απνξξππαληηθψλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

14.ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα (εκθάληζε παζήζεσλ νθεηινκέλσλ ζην 

ρξεζηκνπνηεκέλν απνξξππαληηθφ, θ.ι.π.) ν ρνξεγεηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν νπνηνλδήπνηε ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηε πιχζε, 

πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηκαηηζκφ. Δπηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη επί πξνβιεκάησλ λα επαθνινπζεί επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο πιχζεο.  

15.Ο ηκαηηζκφο κεηαθέξεηαη απφ ην ηκήκα ηεο πιχζεο ζην ηκήκα ηνπ ζηδεξσηεξίνπ ππνρξεσηηθά  

ζε εηδηθνχο θαζαξνχο  ηξνρήιαηνπο θάδνπο. Απαηηείηαη θαιφ ζηέγλσκα θαη θαιφ ζηδέξσκα ηνπ 

ηκαηηζκνχ πξηλ απφ ηελ ηειηθή ζπζθεπαζία. Ζ ηειηθή ζπζθεπαζία γίλεηαη ζε selofan, αεξνζηεγψο 

θιεηζκέλα θαη ε αλακνλή ζε εηδηθά dexion ή θαζαξά θαξφηζηα κέρξη ηεο δηαθνκηδήο ηνπ ζην ΚΔ.ΠΤ 

Φπιαθίνπ.  

16.Ζ παξάδνζε θαη ε θαηακέηξεζε  ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη ζηηο ηκαηηνζήθεο ηνπ ΚΔ.ΠΤ 

Φπιαθίνπ κε επζχλε θαη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, κε παξνπζία ηεο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ. 

17.Δάλ θαηά ηε παξαιαβή ηνπ πιπκέλνπ ηκαηηζκνχ ε επηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη έλα ή πεξηζζφηεξα 

είδε δελ έρνπλ πιπζεί θαιά, ηα επηζηξέθεη ε επηηξνπή  ζηνλ αλάδνρν, κε πξαθηηθφ επηζηξνθήο, γηα 

επαλάιεςε ηνπ πιπζίκαηνο ή ζηδεξψκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα 

επηζηξέςεη εληφο 24ψξνπ ρσξίο θακία ηδηαίηεξε ακνηβή.  

18.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη απηνθίλεην, ηχπνπ θινχβαο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

αθάζαξηνπ θαη θαζαξνχ ηκαηηζκνχ θαη λα θέξεη βεβαίσζε φηη είλαη  απνιπκαζκέλν θαζψο θαη γηα ην 

ρξφλν ηζρχνο ηεο απνιχκαλζεο. 
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ηνηρεία ηεο ππφ πξνκήζεηα ππεξεζίαο (Σηκή αλά είδνο): 

ΔΗΓΟ (ΣΔΜΑΥΗΟ) ζε cm ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 
αλά ΣΔΜΑΥΗΟ (€) 

ΚΟΤΒΔΡΣΑ  (1,70 X 2,30)  

ΔΝΣΟΝΗ ΜΟΝΟ  (1,70 Υ 2,30)  

ΜΑΞΗΛΑΡΗ  (0,40 X 0,60)  

ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΖ  (0,50 X 0,70)  

ΠΔΣΔΣΑ ΜΠΑΝΗΟΤ  (1,00 X 1,30)  

ΠΔΣΔΣΑ ΠΡΟΩΠΟΤ  (0,40 X 0,70)  

ΚΟΤΒΔΡΣΑ ΠΑΗΓΗΚΖ  (0,90 X 1,50)  

ΚΟΤΒΔΡΣΑ ΠΗΚΔ  (1,70 X 2,30)  

ΓΗΑΦΟΡΑ ΡΟΤΥΑ  (ΑΝΑ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ) 

 

ΣΡΩΜΑΣΟΘΖΚΖ (1,20 X 2,30)  

 
 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, κνλνκεξψο, ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο 
εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ, χζηεξα βεβαίσο απφ έγθαηξε έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, θαη νπσζδήπνηε εληφο ησλ πιαηζίσλ, πνπ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 
επηηξέπεη. 
 Ζ ηηκή ζα παξακείλεη ε ίδηα, γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο σο θαη ζε ηπρφλ παξάηαζε ηνπ 
έξγνπ θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 
  

Άξζξν 2 

Σφπνο Παξάδνζεο Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ – Πνηνηηθή –Πνζνηηθή Παξαιαβή 
 

Ζ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε ηε θξνληίδα, δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ, 
ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ) Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο 
Έβξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ ηεο ππ’ 
αξηζκφ …….. απφ   -  -2015  Πξνθήξπμεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε ηνπ 
πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο.  
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο 
θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή 
εμέηαζε.  
Σπρφλ έμνδα κεηαθνξάο θαηά ηεο σο άλσ δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή.  
ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε 
Δπηηξνπή Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην 
αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - ηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα 
ην επαλππνβάιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε 
ησλ παξαηεξήζεσλ. 
Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε ν ρξφλνο ησλ παξαηεξήζεσλ ή ηεο επαλππνβνιήο παξαδνηένπ δελ επεξεάδεη ην 
ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ Έξγνπ. 
Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ, γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε. 
 
. 
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Άξζξν 3 
Πιεξσκή 

 
1. Ζ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θάζε κήλα, κε ηελ 

ηηκνιφγεζε απηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ηεο ΑΔ 0508 θαη ηνπ ππ’ αξίζκ. 
2015Δ05080002 ,κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, κεηά 
ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ αξκνδίσο, ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηελ έδξα παξάδνζεο βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν 
2.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε 

ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά 
πιεξσκήο, πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο Φπιαθίνπ. 
3. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ήηνη: 

 

-0,10%:Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

-3% Υαξηφζεκν επί ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

-20% Τπέξ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο: 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (άξζξν 55 παξ.1 εδάθην (ζη) ηνπ 
Ν.2238/94, ΦΔΚ 151/Α) 

 
Δπίζεο, ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
4. Ζ Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη δαπάλε κφλν γηα ηελ πιχζε ηεκαρίσλ, γηα ηα νπνία ν 

αλάδνρνο ζα έρεη ελεκεξσζεί, εγγξάθσο απφ ην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.) Φπιαθίνπ 
Οξεζηηάδαο Έβξνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ ηεο ππ’ αξηζκφ   /2015 απφ   
-  -2015 Γηαθήξπμεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. 
5. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο δεκνζηφηεηαο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο, αξρηθήο 

ή θαη επαλαιακβαλφκελεο θαη ζε πεξίπησζε «αγφλνπ» ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

Άξζξν 4 
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

 
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε 
ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα 
κε ηα παξαθάησ: 
Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή 
ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 0,1% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ 
θαζπζηεξνχλ ή πνζνζηφ 0,01% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε 
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο 
πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 34 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 
Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 
Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην 
ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 
Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα 
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ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ 
ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 
θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 
 

Άξζξν 5 
Αλσηέξα Βία 

 
Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη επνκέλσο δελ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο, αλ ε παξάιεηςε 
απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηθαινχκελε αλσηέξα βία 
απνδεηθλχεηαη δεφλησο θαη επαξθψο. 
Σν ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηφηε, πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά, πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη ζην άιιν 
κέξνο εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
Οπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ χπαξμε 
αλσηέξαο βίαο, αλ κέζα ζηελ αλσηέξσ εηθνζαήκεξε πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά, πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

 
Άξζξν 6 

Σήξεζε δηαηάμεσλ εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, 
θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ηζρχνπζα ..Δ., ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, 
φξνη πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 
θ.ιπ., ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν ΗΑ.11. ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4093/12: Νέν 
χζηεκα Γηακφξθσζεο Νφκηκνπ Καηψηαηνπ Μηζζνχ θαη Καηψηαηνπ Ζκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο 
Δξγαδφκελνπο φιεο ηεο Υψξαο (Γηάηαμε Πιαίζην). Καηψηαηνο Νφκηκνο Μηζζφο θαη Ζκεξνκίζζην γηα 
ηνπο Δξγαδφκελνο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ φιεο ηεο Υψξαο. 
 ε πεξίπησζε, δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη κνλνκεξψο 
απφ ηελ Τπεξεζία ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. 

 
Άξζξν 7 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
 

Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε 
εγγπεηηθή επηζηνιή ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, 
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΔΚΓΟΖ 

ΠΟΟ ΤΠΔΡ 

     

 
Ζ εγγχεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ πιήξε θαη 
θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 8 
Δθρσξήζεηο - Τπεξγνιαβίεο 

 

Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί, δίλεη σο ελέρπξν ή κεηαβηβάδεη ηελ 
χκβαζε ή νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή, ρσξίο 
πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ έηεξνπ κέξνπο, πιελ ηεο εθρψξεζεο ηεο είζπξαμεο ησλ 

16PROC003618490 2016-01-11



ελίδα | 44 
 

απαηηήζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ζε αλαγλσξηζκέλε εκπνξηθή ηξάπεδα, πνπ 
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε Κξάηνο – Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Ο Αλάδνρνο δελ αλαζέηεη ζε ππεξγνιάβν ή ππεξγνιάβνπο ηελ εθηέιεζε φινπ ή ηκήκαηνο ηνπ 
Έξγνπ, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 9 
Καηαγγειία ζχκβαζεο. 

 
1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 
παξνχζαο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΠΓ 118/07). ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία 
απνδεκίσζε άιισο παξαηηείηαη απηήο. ηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε 
δηάξθεηα ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί.  
2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 
α) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο 
ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο ΔΠΠΔ. 
β) ν Αλάδνρνο αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη Γηνηθεηηθέο Δληνιέο 
γ) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
δ) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή  δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί 
ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε 
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 
ε) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπ 
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε 
δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη 
εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε 
ζεξαπεπζείζα. 
Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη: 
α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ  επηβάιινληαη γηα 
ηελ δηαζθάιηζε  πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 
β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν ή  εξγαζία 
(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο 
ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη Τπεξγνιάβνη θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 
γ) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε ινγηζκηθφ, πιηθά  ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ 
άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη Τπεξγνιάβνη θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ  ην ίδην. 
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά απφ ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε ΔΠΠΔ βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ 
παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε  ηελ 
χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα αγνξάζεη, ζε ηηκέο αγνξάο, ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο πνπ δελ 
έρεη αθφκα πιεξψζεη.  
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε 
δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηεο πκβαηηθήο Σηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 
3. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη 
ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 
118/07.  

Άξζξν 10 
Δηδηθνί φξνη 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θξηζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε παξάλνκνο, άθπξνο αλίζρπξνο ή θαηαρξεζηηθφο, ηνχην δελ ζα επεξεάζεη ηελ 
ηζρχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σα Μέξε δε, ζπκθσλνχλ φπσο πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ν παξάλνκνο, ν άθπξνο, αλίζρπξνο ή θαηαρξεζηηθφο φξνο 
κε άιινλ λφκηκν, ζχκθσλα κε ηελ εηθαδφκελε βνχιεζε ησλ κεξψλ, ηελ θαιή πίζηε θαη ηα 
ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

 
Άξζξν 11 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά απφ ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 
αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δε δεζκεχεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
3. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ’ 
απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 
δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ 
επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ ή 
κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 
4. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ έρνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο αλαθνξηθά κε θάζε 
πιεξνθνξία πνπ πεξηήιζε ζε απηνχο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ («Δκπηζηεπηηθή 
Πιεξνθνξία») θαη δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχςεη ή ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε Δκπηζηεπηηθή 
Πιεξνθνξία. 
5. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα απέρνπλ, απφ θάζε ρξήζε, κεξηθή ή νιηθή, είηε 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πνπ ηα 
απνθηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ (Ν. 2472/1997 πεξί 
πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα).  
6. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα ελεκεξψλεη 
ακέζσο ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο γηα θάζε απψιεηα ή κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή 
θαη ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ. 

 
Άξζξν 12 

Βαξχηεηα εγγξάθσλ 
1. Οη ζρέζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φια ηα έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 
 
2. Γηα ηελ άξζε ηπρφλ ακθηζβεηήζεσλ ή ζπγθξνπφκελσλ ξπζκίζεσλ, εθηφο απφ ηνπο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη εηδηθά ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ, 
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ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο βεβαίσο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ηζρχνπλ θαη φια 
ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θείκελα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ηεξαξρίαο: 
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε. 
2. Ζ ππ’ αξηζκφ …../2015 απφ …-….-2015 Γηαθήξπμε  γηα ηελ «Παξνρή πιπληηθψλ ππεξεζηψλ γηα 

ην ΚΔ.Π.Τ. Φπιαθίνπ ηεο Τπεξεζίαο  Πξψηεο Τπνδνρήο».   
3. Ζ  πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
4. Όπνπ πξνθχπηνπλ εξκελεπηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ακθηζβεηήζεηο ή θελά ξπζκίζεσλ, 

ηζρχνπλ νη πιένλ επεξγεηηθέο, γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ξπζκίζεηο. 
 

 
Άξζξν 13 

Σξνπνπνηήζεηο – Πξνζζήθεο 
1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, νπνηεδήπνηε, κέζα ζηα φξηα ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή λα αλαζεσξήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ή λα επηρεηξήζεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ 

πξνκήζεηα, εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δαπάλεο.  

2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, κφλν φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 

Άξζξν 14 
Δπίιπζε δηαθνξψλ – Γηαηάμεηο 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή 

εμ' αθνξκήο ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 

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

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

αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη 

ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα  ηεο 

έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν (4) φκνηα πξσηφηππα. 
 

 
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 
 
Γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην                                                                        Ο   Πξνκεζεπηήο 
Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο 
 
 Παλαγηψηεο   Νίθαο                                                                                                      
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