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Π Ρ Ο Κ ΗΡ Τ Ξ Η  Γ Ι Α Γ ΧΝ Ι  Μ ΟΤ  
 

 

Για ηην Ανάθεζη Τπηπεζιών Αζθαλιζηικήρ Κάλςτηρ καηά πανηόρ κινδύνος 

Μησανολογικού και Ηλεκηπονικού Δξοπλιζμού ηηρ Δ.Δ.Σ.Σ.  

 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ), ε νπνία εδξεχεη ζηελ 

Ιεσθφξν Θεθηζίαο 60, Καξνχζη 151 25, Αηηηθή (ηει. +30 21 0615 1000) πξνθεξχζζεη 

Γηαγσληζκφ κε ηε ζπλνπηηθή Γηαδηθαζία (άξζξν 7 Θαλνληζκνχ Πχλαςεο Ππκβάζεσλ 

Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Κειεηψλ ΦΔΘ 1750/Β΄/31.12.2001) γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ 

ηνπ έξγνπ «Αλάζεζε πεξεζηψλ Αζθαιηζηηθήο Θάιπςεο θαηά παληφο θηλδχλνπ 

Κεραλνινγηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ.»,  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη πξνυπνινγηζκφ 150.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Πην δηαγσληζκφ δχλαληαη  λα ππνβάινπλ Ξξνζθνξά φζνη ελδηαθέξνληαη θαη ζεσξνχλ φηη 

πιεξνχλ ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο. Ζ Ξξνζθνξά ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, λα 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΔΡΡ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σεηάπηη 5 

Ιοςνίος 2013 και ώπα 13:00. 

 

Άπθπο 1 

Αναθέηοςζα Απσή 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ είλαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Ρ.Ρ.), Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, ε νπνία απνηειεί ηελ Δζληθή 

Οπζκηζηηθή Αξρή ζε ζέκαηα παξνρήο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν, ηε ξχζκηζε θαη 

ηελ επνπηεία ηεο ειιεληθήο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ αγνξά παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.    

 

Άπθπο 2 

Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε απεπζείαο παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο θαηά παληφο θηλδχλνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε πνζνζηφ 100% ηεο αμίαο απηνχ. Ρα ζηνηρεία, απφ ηα νπνία 

απαξηίδεηαη ν ελ ιφγσ κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ε επηκέξνπο αμία θάζε 
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ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παπάπηημα Α ηεο παξνχζαο. Νη απαηηνχκελεο θαιχςεηο πεξηγξάθνληαη ζην Παπάπηημα Δ 

ηεο παξνχζαο. 

Άπθπο 3 

Γιαδικαζία Γιαγυνιζμού  

 

3.1. Ππλνπηηθή Γηαδηθαζία (Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ 

«Θαλνληζκνχ Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Κειεηψλ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ.» (ΦΔΘ 

Β΄/1750/2001), φπσο ηξνπνπνηεζείο, ηζρχεη. 

3.2. Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2), ηνπιάρηζηνλ, εθεκεξίδεο 

παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο.  

3.3. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.eett.gr, γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο νπδεκία 

επζχλε θέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Άπθπο 4 

 

Πποθεζμία και ηόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών – Παποσή διεςκπινίζευν  

 
4.1. Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ιεσθ. Θεθηζίαο αξ. 60, 

Ρ.Θ. 151 25, Καξνχζη Αηηηθήο), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο (Γηεμαγσγήο) Γηαγσληζκνχ. 

4.2.  . Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ Ρεπρψλ 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ., ππνβάιινληαο εγγξάθσο, εξσηήζεηο ζηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ., ζηε 

δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2, ην αξγφηεξν κέρξη θαη επηά (7) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ξξνζθνξψλ. Ζ Δ.Δ.Ρ.Ρ. ζα 

απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ην αξγφηεξν, κέρξη θαη ηξεηο (3) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ξξνζθνξψλ. Θαλέλαο 

ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο, εθ 

κέξνπο ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. 

4.3. Ζ θαηάζεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ γίλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο, απηνπξνζψπσο ή κε 

εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ή, ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier), ζην Ξξσηφθνιιν ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ.  κέρξη ηην 5 Ιοςνίος 2013 

ημέπα Σεηάπηη και ώπα 13:00, εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ππνςεθηνηήησλ. 

http://www.eett.gr/
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Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Δ.Δ.Ρ.Ρ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ 

εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο ππνςεθηφηεηαο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε 

ζπλνδεχεη. 

4.4. Δθπξφζεζκεο ππνςεθηφηεηεο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ., 

επηζηξέθνληαη δε ζηνπο απνδέθηεο ηνπο ρσξίο λα αλνηρζνχλ, αθφκε θαη εάλ ε θαζπζηέξεζε 

νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθηφο εάλ ε θαηάζεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ, πνπ έρεη ήδε 

αξρίζεη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κέρξη θαη ηελ 

ππνβνιή φισλ ησλ ππνςεθηνηήησλ. Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο ζην Ξξσηφθνιιν 

ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. θαη φρη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή 

courier. 

4.5. Κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θαλέλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν δελ γίλεηαη 

δεθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη, σζηφζν, λα θαιέζεη ηνπο 

ππνςήθηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη 

πηζηνπνηεηηθά. 

 

Άπθπο 5 

Υπονική διάπκεια έπγος 

5.1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ νξίδεηαη ζε δχν (2) έηε. 

5.2. Ζ ηζρχο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο είλαη εηήζηα, αλαλενχκελε κεηά ην πέξαο εθάζηνπ 

έηνπο.   

  
 

Άπθπο 6 

Πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος 

 

6.1.Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πξνυπνινγίδεηαη ζε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο επξψ (150.000€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη ινηπψλ θφξσλ ή εηζθνξψλ. Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζε επξψ.  

6.2. Ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεί αλψηαην φξην, πάλσ απφ ην νπνίν απνξξίπηνληαη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ.  

6.3. Ζ ηειηθή ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ζα αλαθεξπρζεί «Αλάδνρνο» θαη ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή 

ζχκβαζε. Πηελ ηειηθή ζπκβαηηθή ακνηβή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο θφξνη, δαζκνί, 

παξαθξαηήζεηο θιπ (φπσο ηδίσο Κ.Ρ.Ξ..) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, εθηφο ΦΞΑ.  
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6.4. H Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθέο ή/θαη λέεο 

ππεξεζίεο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 5 εδ. β ζηνηρ. (vi) ή/θαη 

(vii) ηνπ Θαλνληζκνχ Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Κειεηψλ ηεο. Γηα λέεο, 

παξφκνηεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ αλαηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο, ε ακνηβή ηνπ ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδαο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

 

 

Άπθπο 7 

Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξάζρεη  αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Κεραλνινγηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ 

Δμνπιηζκνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο. 

 

 

Άπθπο 8 

Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

 

8.1. Νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ κηθξφηεξε πεξίνδν 

ηζρχνο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.2. Δπηινγή αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, δεζκεχεη 

φκσο ηνλ δηαγσληδφκελν κφλν εθφζνλ ην απνδερηεί θαη επξίζθεηαη αθφκε ζε ηζρχ ε εγγπεηηθή 

ηνπ επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

8.3. Δάλ ν δηαγσληζκφο δελ νινθιεξσζεί ζηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε ΔΔΡΡ είλαη 

δπλαηφλ λα παξαηείλεη ηνλ ρξφλν δηελέξγεηάο ηνπ θαηά δέθα (10) επηπιένλ εκέξεο, δεηψληαο 

απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα επεθηείλνπλ αληίζηνηρα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

θαζψο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ. Νη δηαγσληδφκελνη 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ εάλ απνδέρνληαη ηελ αλσηέξσ 

ρξνληθή παξάηαζε ηνπ δηαγσληζκνχ, νπφηε παξακέλνπλ σο ππνςήθηνη, ή δελ απνδέρνληαη, 

νπφηε παχνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Δάλ δελ απαληήζνπλ εληφο ησλ αλσηέξσ 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε. Ζ επέθηαζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ 

ιήμε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Άπθπο 9 

Δγγςηηικέρ Δπιζηολέρ 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο 7.500,00€, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

ηεο πξνππνινγηδφκελεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη 

λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζην γηα πέληε (5) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο 

πξνζθνξψλ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

ΔΔΡΡ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, χζηεξα απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο ΔΔΡΡ. Ν αλάδνρνο πνπ ζα εθπέζεη βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα 

δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ, εάλ ηειηθά ε ΔΔΡΡ θαηαιήμεη ζε λέν δηαγσληζκφ. Γηαθνξεηηθά, 

ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αληηθαζίζηαηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ ηνπο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ξξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζηα ειιεληθά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο ή λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηα ειιεληθά.  

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο κε κία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ. Ζ ζρεηηθή εγγπεηηθή 

επηζηνιή δίλεηαη πξνο θάιπςε ηεο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ 

εκπξφζεζκε θαη θαηά ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο θαιή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη λα πξνκεζεχζεη. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ γηα 

ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο ζχκβαζεο. 

Ξξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζηα ειιεληθά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο ή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηα ειιεληθά.  

Όιεο νη αλσηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο επηηξέπεηαη λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν 

ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν νξγαληζκφ πνπ έρεη θαηά ηνλ λφκν δηθαίσκα έθδνζεο 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ.  

Ξξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηελ ΔΔΡΡ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο 

παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην πνζφ 
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ηεο εγγχεζεο ρσξίο νπδεκία έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο/ νκίινπ /έλσζεο /ζχκπξαμεο θιπ., νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο εθδίδνληαη ζηελ επσλπκία απηνχ θαη θαιχπηνπλ ηελ αιιειέγγπα επζχλε φισλ ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ, νη νπνίνη θαη αλαθέξνληαη ζην ζψκα ηεο επηζηνιήο. 

 

Άπθπο 10 

Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ 

 

Γηα ηελ δεκνπξαηνχκελε ππεξεζία δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο νχηε 

πξνζθνξέο γηα κέξνο απηήο. 

 

Άπθπο 11 

Γλώζζα ηος διαγυνιζμού – Γλώζζα ηηρ ζύμβαζηρ 

 

11.1. Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή 

θαη ζε απηήλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, νη 

πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ θαη ε ζχκβαζε. Θάζε μέλν θείκελν ή πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αθξηβή κεηάθξαζή ηνπ ζηα ειιεληθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ. 

Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηελ κεηάθξαζε επηθξαηεί ε πξσηφηππε δηαηχπσζε. Δλεκεξσηηθά 

θπιιάδηα (prospectus θιπ) κε ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηηξέπεηαη λα 

θαηαηίζεληαη ρσξίο κεηάθξαζε. 

11.2. Όιεο νη επηθνηλσλίεο, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο κεηαμχ ηεο ΔΔΡΡ θαη ησλ ππνςεθίσλ ή/ 

θαη ηνπ αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή. Ρπρφλ θφζηνο κεηαθξάζεσλ βαξχλεη ηνπο 

ππνςήθηνπο θαη ηνλ αλάδνρν. 

 

Άπθπο 12 

Βαζικέρ απσέρ ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό 

 

12.1. Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη 

κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ζε 

θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ησλ φξσλ 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

12.2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο θαη 

δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηελ ζρεηηθή 
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δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ 

ιφγνπ ζηνπο ππνςήθηνπο. 

12.3. Νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, Φαθέισλ Ξξνζθνξάο 

θιπ. 

12.4. Όινη νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο 

ππνςεθηφηεηαο, ηπρφλ δε παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο ππνςήθηνπο ή δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή 

αηξέζεσλ ή φξσλ νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην Γηαγσληζκφ. 

12.5. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απφ νκίινπο, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο 

εηαηξεηψλ, ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμίεο ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάινπλ απφ 

θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, φια ηα κέιε ηνπο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

12.6. Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, 

ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο ππνςήθηνπο. 

12.7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη ζπγθεληξψλνπλ ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ νξίδεη ε παξνχζα πξνθήξπμε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ΔΔΡΡ αλαθνξηθά κε ηελ Σξεκαηννηθνλνκηθή θαη Ρερληθή Ηθαλφηεηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν δηαγσληδφκελνο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ ηνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ ζέηεη ε ΔΔΡΡ θαζψο 

θαη ηε κε ζπλδξνκή ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ ηππηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, 

απαξηζκνχληαη θαη αλαιχνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 

Ππκκεηνρήο). 

12.8. Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, ν νπνίνο ζα ηνπο 

εθπξνζσπεί λφκηκα έλαληη ηεο ΔΔΡΡ γηα φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο 

κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο. Ν θαζνξηζκφο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πξνθχπηεη είηε απφ 

ηελ λφκηκε ηδηφηεηά ηνπ σο φξγαλν ηνπ ππνςεθίνπ (πρ πξφεδξνο Γ.Π. ή/θαη δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ηεο ππνςήθηαο αλψλπκεο εηαηξίαο), είηε απφ πξάμε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ (π.ρ. απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ππνςήθηαο αλψλπκεο εηαηξίαο) είηε 

απφ εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην (ή πξάμε ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

νξγάλνπ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ ππνςεθίσλ). 

 

Άπθπο 13 

Γικαιούμενοι ςμμεηοσήρ 
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα [επηρεηξήζεηο, 

νίθνη, φκηινη, ελψζεηο θιπ] θαζψο θαη θνηλνπξαθηηθά ζρήκαηα ησλ αλσηέξσ, πνπ έρνπλ 

απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελν 

αλάινγν κε απηφ ηεο δεκνπξαηνχκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνέξρνληαη ή είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ν.Σ., θαζψο θαη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Ρα ππνςήθηα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη 

λα έρνπλ λνκίκσο ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία κίαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, 

λα έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ 

κίαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο λα παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ θαη 

ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία κίαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. 

Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ κίαο επηρείξεζεο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ, ππφ ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή λνκηθή κνξθή. Ζ 

απαγφξεπζε πνπ ηζρχεη γηα ηηο κεκνλσκέλεο ηζρχεη θαη γηα ηηο «ζπλδεδεκέλεο» κε απηέο 

επηρεηξήζεηο. Γχν επηρεηξήζεηο λννχληαη δε σο «ζπλδεδεκέλεο» εάλ ε κία κπνξεί λα αζθήζεη 

ζηελ άιιε, άκεζα ή έκκεζα, θπξίαξρε επηξξνή ή εάλ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηελ 

θπξίαξρε επηξξνή κίαο ηξίηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηδηνθηεζίαο, ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο ή 

ησλ θαλφλσλ πνπ ηηο δηέπνπλ. 

Ξξνθεηκέλνπ πεξί θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο/νκίινπ/έλσζεο/ζχκπξαμεο θιπ. εηδηθφηεξα: 

Ρν ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε επηρείξεζεο ζε θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα αλέξρεηαη ζε 

25% επί ηνπ ζπλφινπ. Ρα πνζνζηά απηά δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξά κφλν κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΔΔΡΡ. Ρν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο θάζε επηρείξεζεο ζηελ δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ζε φξνπο πξνυπνινγηζκνχ 

εξγαζηψλ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ 

ζρήκα.  

 

Άπθπο 14 

Σύπορ και Τποβολή Πποζθοπών 

 

14.1. Νη ππνςεθηφηεηεο θαηαηίζεληαη ζε έλαλ θπξίσο θάθειν θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν κε 

ηελ ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 

- «πνςεθηφηεηα γηα ην δηαγσληζκφ γηα ηελ Αλάζεζε πεξεζηψλ Αζθαιηζηηθήο Θάιπςεο θαηά 

παληφο θηλδχλνπ Κεραλνινγηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ.».  

- «Πηνηρεία πνςεθίνπ» (Ξιήξεο επσλπκία ππνςεθίνπ, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

θαμ). 

- «Αληίθιεηνο» (Ξιήξεο επσλπκία αληηθιήηνπ, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ). 
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- «Απνδέθηεο: «Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ, Ρκήκα Ξξσηνθφιινπ, 

Ιεσθ. Θεθηζηάο αξ. 60, 151 25, Καξνχζη Αηηηθήο, ηει: 210 6151023, fax: 210 6105049». 

- Ρε ζεκείσζε: «ΛΑ ΑΛΝΗΣΘΔΗ ΚΝΛΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΟΚΝΓΗΑ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ». 

 

 14.2. Ν θπξίσο θάθεινο πεξηέρεη δχν (2) επί κέξνπο πνθαθέινπο, αλεμάξηεηνπο, θιεηζηνχο 

θαη ζθξαγηζκέλνπο κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ, σο εμήο: 

«πνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο» θαη «πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο». 

Νη επί κέξνπο πνθάθεινη αλαγξάθνπλ ην φλνκα ή ηελ επσλπκία ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνλ 

ηίηιν ηνπ πνθαθέινπ («πνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο» θαη «πνθάθεινο 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο»). 

14.3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ (θπξίσο θαθέινπ θαη ππνθαθέισλ), 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ, ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

14.5. Ρφζν ηα «δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο», φζν θαη ε «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» θάζε 

ππνςεθίνπ έρνπλ αξηζκεκέλεο ηηο ζειίδεο ηνπ θαη θάζε ζειίδα θέξεη ηελ πξσηφηππε 

κνλνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ζην ηέινο. 

Πε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο/νκίινπ/έλσζεο/ ζχκπξαμεο θιπ. ηα αλσηέξσ θέξνπλ 

ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο θαη ηελ κνλνγξαθή ζε θάζε ζειίδα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ φισλ 

ησλ κειψλ ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο/νκίινπ/έλσζεο/ζχκπξαμεο θιπ.  

14.6. Ρν «Ξξσηφηππν» πεξηέρεη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ελψ ηα ππφινηπα 

δχλαηαη λα πεξηέρνπλ απιέο θσηνηππίεο ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ. Ρν «Ξξσηφηππν» 

επηθξαηεί, ζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζήο ηνπ κε ηα ππφινηπα. Δάλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ, δηαπηζησζνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κεηαμχ ηνπ «Ξξσηνηχπνπ» θαη ησλ 

ππφινηπσλ αληηγξάθσλ, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 

 
 

Άπθπο 15 

Φάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ 
 

Θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

 

15.1. Γενικό πποθίλ : 

 
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ (κε ηελ κνξθή επηζηνιήο πξνο ηελ ΔΔΡΡ, ε νπνία 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ζε πεξίπησζε 

θνηλνπξαμίαο θιπ. ηελ ππνγξαθή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ κειψλ) θαη ζηελ 
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νπνία αλαθέξνληαη ε ππνςήθηα επηρείξεζε (ή νη επηρεηξήζεηο), ε πιήξεο επσλπκία θαη ε 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο fax ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ  

2. Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ, φπνπ ιεπηνκεξψο θαηαγξάθνληαη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη 

πηζηνπνηεηηθά 

3. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, εθδνζείζα ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο 

ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο 

4. Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

θπζηθά πξφζσπα, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πηελ πεξίπησζε Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ / Γηαρεηξηζηψλ / Δηαίξσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο. Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ πξνζθεξφλησλ πξνζθνκίδνληαη 

ηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα Ξνηληθψλ Κεηξψσλ γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

κεηέρνπλ ζε απηέο. 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ην πνιχ έμη (6) κήλεο 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελ ηζρχ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πνςήθηνο δελ ηειεί ππφ 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

6. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηνχο πξνζσπηθφ. 

7. Ξηζηνπνηεηηθφ φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απφ ην νπνίν λα  πξνθχπηεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ είλαη ελήκεξνη, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο κεηά απφ απηήλ, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

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

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο κεηά απφ 

απηήλ. 
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9. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα 

Γεκφζηα Αξρή πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ ζε έμη (6) κήλεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

 

ε πεπίπηυζη πος κάποιο από ηα ανυηέπυ πιζηοποιηηικά 1-8 δεν εκδίδεηαι ή ηο 

εκδιδόμενο δεν καλύπηει ηιρ ανυηέπυ πεπιπηώζειρ, δύναηαι να ανηικαηαζηαθεί από 

ένοπκη δήλυζη ηος ενδιαθεπόμενος ενώπιον ςμβολαιογπάθος ή δικαζηικήρ ή 

διοικηηικήρ Απσήρ.  

Πηελ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειψλεηαη θαηαξρήλ ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή ε αδπλακία απηψλ λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

10. Απφθαζε ηνπ ∆.Π. ή ηνπ αληίζηνηρνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζην 

Γηαγσληζκφ, κε ηελ νπνία : 

- Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ. Πε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ, 

εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή εθάζηεο εηαηξείαο ζην Γηαγσληζκφ, ε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έλσζε, ε απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

- Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν/-α άηνκν/-α (λφκηκν εθπξφζσπν ή άιινλ)  

εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη/-νπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη λα θαηαζέζεη/-νπλ ηελ 

πξνζθνξά, λα παξαζηεί/-νχλ θαηά ηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα 

ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη/-νπλ νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν 

απαηηεζεί. 

11. Θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ Ξξνζθέξνληα - επίζεκα αληίγξαθα µε ηηο 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο (π.ρ. θαηαζηαηηθφ, απφθαζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο πεξί εθινγήο 

µειψλ ∆.Π., απφθαζε ∆.Π. πεξί ζπγθξφηεζεο απηνχ ζε ζψµα θαη ηα ζρεηηθά ΦΔΘ φπνπ 

δεκνζηεχνληαη νη ελ ιφγσ απνθάζεηο). 

12. πεχζπλε Γήισζε φηη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ε 

πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ  Έξγνπ θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα 

µε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη.. 

13. πεχζπλε Γήισζε φηη: 

- Γελ θαηαδηθάζζεθαλ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, βάζεη 

απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

- Γελ  έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ µπνξεί λα δηαπηζησζεί 

µε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 
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- Γελ απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα πεξεζία ή Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

- Γελ έρνπλ πνηέ θξηζεί απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζρεηηθά κε 

ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπο. 

- Ξαξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθφ κε νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

14. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε / ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία. Ζ έλσζε / 

ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε / ζχκπξαμε / θνηλνπξαμία, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν µε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Πηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην ηκήκα απφ ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα. Δπίζεο απαηηείηαη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο µε ην νπνίν λα 

νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο / ζχκπξαμεο / θνηλνπξαμίαο ν νπνίνο ζα 

εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ µε ην Γηαγσληζκφ έγγξαθν, θαη ππεχζπλε δήισζε αλάιεςεο επζχλεο 

(statement of responsibility) απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζαθψο ην επηθεθαιήο Κέινο ησλ 

Ππκπξάμεσλ ή Δλψζεσλ Δηαηξεηψλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έλσζε/ ζχκπξαμε/ θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί 

ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε 

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

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

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο.  

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε µέινο ηεο έλσζεο / ζχκπξαμεο / θνηλνπξαμίαο 

επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ 

Έξγνπ ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Ρα αθξηβή αληίγξαθα πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ επηθπξψλνληαη ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία. Πεκεηψλεηαη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Λ. 1497/84 (ΦΔΘ 

Α΄188) (επηζεµείσζεο – Apostille) πεξί θπξψζεσο αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ.  

 

Αλ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη άθπξε. 
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15.2. Οικονομικά ηοισεία  

 

Ρηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξί 

εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο.  

Πε πεξίπησζε ππνςεθίνπ, πνπ δελ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε ηζνδπγίσλ ή ππεχζπλεο δήισζεο πεξί ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ. 

 

15.3. ηοισεία απόδειξηρ εμπειπίαρ ζε ανηικείμενο παπόμοιο με αςηό ηος 

Γιαγυνιζμού 

Θαηάινγν πειαηψλ ηνπ κε ζπκβάζεηο αληηθεηκέλνπ παξνκνίνπ κε απηφ ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά 

ηα ηξία (3) ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ έηε, φπνπ ζα αλαθέξνληαη: 

- ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε,  

- ην φλνκα θαη ην ηειέθσλν πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο,  

- ην αληηθείκελν (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή),  

- ε αμία θαη  

- ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

Ν θαηάινγνο ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΞΔΙΑΡΖ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΞΟΝΠΩΞΝ 

ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 

  ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΜΗΑ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

     

     

     

Δπηπιένλ ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ, νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

ίδηα ηα ζπκβαηηθά θείκελα ή ηα ζρεηηθά ρσξία ησλ ζπκβάζεσλ ή ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ή 

ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία γηα 

ηα ηξία (3) ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ έηε. 
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Δπιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηυζη πος κάποιορ ςποτήθιορ δεν διαθέηει καηά ηην 

αιηιολογημένη κπίζη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ ηην απαπαίηηηη εμπειπία, ζύμθυνα 

με ηην παπούζα παπάγπαθο, αποκλείεηαι από ηη ζςνέσεια ηηρ διαδικαζίαρ. 

 

 

Άπθπο 16 

Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 

16.1 Ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί ζε έλα (1) αληίηππν (πξσηφηππν) θαη  

πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ (Έληππν Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο). Ωο νηθνλνκηθή πξνζθνξά ιακβάλεηαη ην πξνηεηλφκελν πνζφ αλά θαηεγνξία 

εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο θαζψο θαη ην γεληθφ ζχλνιν πνπ 

απνηππψλεηαη ζην έληππν απηφ. Νη ηηκέο αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά. Πε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο ε νινγξάθσο αλαγξαθφκελε ηηκή ππεξηζρχεη ηεο αξηζκεηηθήο. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ 

επηκέξνπο πνζψλ, ζα ππεξηζρχεη θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο. 

 

16.2. Ζ αζθάιηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα αθνξά θάζε θίλδπλν (αζθάιηζε θαηά 

παληφο θηλδχλνπ, κε αλαιπηηθή παξάζεζε φισλ ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ).  

 

16.3. Γηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή επηθπιάμεσλ επ’ 

απηήο ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη νδεγνχλ ζηελ 

απφξξηςε ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ηηο δηαηππψλεη.  

16.4. Νη ηηκέο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο, 

απνηεινχλ ηελ πιήξε απνδεκίσζή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, 

θαη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο 

παξνχζαο. 

16.5. Ρεθκαίξεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο νη ππνςήθηνη έρνπλ 

ζπλππνινγίζεη θαη ιάβεη ππφςε φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαη θάζε κνξθήο έμνδα, πνπ ζα 

απαηηεζνχλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη φιεο ηηο δαπάλεο γηα 

θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο, θφζηε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ινηπά θφζηε, κε ηα 

νπνία ηπρφλ βαξχλεηαη ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο Πχκβαζεο, ε ηηκή ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη 

δελ ζα ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 
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16.6. πνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπλεπάγεηαη ηελ 

απφξξηςή ηεο σο απαξάδεθηε. Ξξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα 

αλαγξαθνχλ ζην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε  «Γσξεάλ».  

 

 

Άπθπο 17 

Γιαδικαζία εξέηαζηρ ςποτηθιοηήηυν 

17.1 Ν έιεγρνο ηεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Ξξνυπνζέζεσλ 

Ππκκεηνρήο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.).  

17.2 Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ γίλεηαη δεκφζηα, κεηά απφ 

εηδηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ Δ.Γ., νη νπνίνη κπνξνχλ, εάλ ην 

επηζπκνχλ, λα είλαη παξφληεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή 

εηδηθψο πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 

17.3 Δηδηθφηεξα, ε Δ.Γ. ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ε νπνία αθνινπζεί ρξνληθά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ, παξαιακβάλεη θαη αξηζκεί ηνλ θπξίσο θάθειν 

ππνςεθηφηεηαο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επίδνζήο ηνπο, ηνλ 

απνζθξαγίδεη, κνλνγξάθεη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηφλ «πνθάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 

Ππκκεηνρήο» θαη «πνθάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Νη 

πξάμεηο ηεο αξίζκεζεο θαη ηεο κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλνληαη απφ έλα νηνδήπνηε κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο. 

17.4 Πηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ. απνζθξαγίδεη θαηά ηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνλ «πνθάθειν 

Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», κνλνγξάθεη ηα πεξηερφκελα ζε απηφλ ζηνηρεία θαη θαηαγξάθεη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφλ. 

Ζ πξάμε κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλεηαη απφ έλα νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 

17.5.Όζνη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επηζπκνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ ππνινίπσλ κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΡΡ, ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο, απφ ψξα 09.00΄ κέρξη 14.00΄ εληφο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ 

αθνινπζεί ην άλνηγκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Αληίγξαθα ή θσηνηππίεο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ δελ 

δίλνληαη, είλαη δπλαηφλ φκσο λα θξαηεζνχλ ζεκεηψζεηο εθ κέξνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

 

17.6 Πηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ. ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, θαηά πφζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ φιεο ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 
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ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, ε Δ.Γ. ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη πξνβαίλεη ζε 

δεκφζηα αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ.  

17.7 Πηνπο απνθιεηζζέληεο απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνπο επηζηξέθνληαη νη πνθάθεινη 

Νηθνλνκηθήο ηνπο Ξξνζθνξάο, ρσξίο λα αλνηρζνχλ. 

17.8 Πηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ. ζπλέξρεηαη ζε λέα δεκφζηα ζπλεδξίαζε γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπ 

«πνθαθέινπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο», αξκνδίσο γλσζηνπνηνχκελε εγγξάθσο ζε φινπο 

ηνπο ππνςεθίνπο. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνλ «πνθάθειν 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» θαη κνλνγξάθεη ηα έγγξαθα, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφλ. Ζ 

πξάμε κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλεηαη απφ έλα νηνδήπνηε κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 

17.9 Θαηφπηλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ηελ 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θάζε ππνςεθίνπ θαη απνξξίπηεη σο απαξάδεθηεο ηηο Νηθνλνκηθέο 

Ξξνζθνξέο, πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

17.10 Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίνει με βάζη ηο κπιηήπιο ηηρ σαμηλόηεπηρ 

ηιμήρ. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθψλ 

Ξξνζθνξψλ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά θαη πξνηείλεη ηελ αλαθήξπμε ηνπ πξψηνπ θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο ππνςεθίνπ 

σο Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Άπθπο 18 

Δπιηποπή Γιαγυνιζμού  

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ έιεγρν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ Θαλνληζκνχ Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ πεξεζηψλ θαη 

κειεηψλ ηεο ΔΔΡΡ (ΦΔΘ Β’ 1750/31.12.01). Ζ Δπηηξνπή ζα ζπγθιεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γηα 

πξψηε θνξά ηελ 31-1-2010 θαη ψξα 14:00 ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΡΡ.  Ν ρξφλνο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ε ψξα έλαξμεο θαζψο θαη ε ελδερφκελε δηαθνπή θαη επαλέλαξμε απηψλ ζα 

νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Άπθπο 19 

Δνζηάζειρ 

 

19.1. Δλζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 21 ηνπ Θαλνληζκνχ 

Πχλαςεο Ππκβάζεσλ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. Έλζηαζε θαηά ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζηνλ θαζ’ νπ απφ ηνλ εληζηάκελν. Ν θαζ’ νπ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη ηηο 
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απφςεηο ηνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηεζεί 

ε έλζηαζε.  

19.2. Όζνη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επηζπκνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ ππνινίπσλ, κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ., ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο, απφ ψξα 09:00 κέρξη 14:00, εληφο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ αθνινπζεί 

ην άλνηγκα ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.      

 

 

Άπθπο 20 

Καηακύπυζη ηος διαγυνιζμού 

 
Ν δηαγσληζκφο δελ ζα νινθιεξσζεί, πξηλ εγθξηζεί ην απνηέιεζκά ηνπ απφ ηελ νινκέιεηα ηεο 

ΔΔΡΡ. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν θαη ζηνπο ππνςήθηνπο κε θαμ.  

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηε Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ηα ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηέρεη δε φζεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο, 

δηεπθξηλήζεηο θιπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εξγνδφηε 

θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνηχπσζε ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ, ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

Άπθπο 21 

Μαηαίυζη ηος διαγυνιζμού 

 
Ζ ΔΔΡΡ κπνξεί λα καηαηψζεη νξηζκέλν δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο γηα: 

(α) παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο,  

(β) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ ΔΔΡΡ,  

(γ) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 
ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΔΡΡ ή  

(ε) εάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εθηφο αλ ζπκθσλήζεη ν 

κεηνδφηεο ζε παξάηαζε. 

 

Θάζε απφθαζε ηεο ΔΔΡΡ αλαθνξηθά κε ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ή / θαη ζηνλ αλάδνρν κε επηζηνιή, ηειενκνηνηππία ή άιιν πξφζθνξν κέζν.  

Ζ ΔΔΡΡ δειψλεη ξεηά φηη δελ δεζκεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε γηα αλάζεζε ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο, δηθαηνχκελε λα αλαζέζεη ή φρη 

θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο, λα καηαηψζεη, αλαβάιεη ή επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ. Πε θακία 

πεξίπησζε δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο δηαγσληδνκέλσλ απφ ηελ ΔΔΡΡ γηα 
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νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ή άιιεο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ηνπο δεκίεο, εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηηο νηθείεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 22 

Μεπική επανάλητη ηος διαγυνιζμού 

 

Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ησλ νπνίσλ 

ρσξεί δηφξζσζε, κπνξεί λα αθπξσζεί κεξηθά ε δηαδηθαζία θαη λα δηαηαρζεί ε επαλάιεςή ηεο 

απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 

 

Άπθπο 23 

Τπογπαθή ύμβαζηρ 

 

Ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ζα θιεζεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ ελζηάζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Κέζα ζηελ 

ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. Δάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή εάλ δελ πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΔΡΡ ε Δγγχεζε Ππκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ, σο εηδηθή πνηλή, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔΡΡ γηα πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη θεξπρζεί θαηά 

ζπλέπεηα έθπησηνο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΡΡ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ππφ 

ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο ηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε. Θαη ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά 

κεηνδφηεο ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΡΡ 

φηη θαιείηαη σο αλάδνρνο κεηά ηελ θήξπμε σο έθπησηνπ ηνπ πξψηνπ θαηά ζεηξά κεηνδφηε. 

Κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ζα είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (άξζξν 9 ηεο παξνχζαο). 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψλεη εγγξάθσο ζηελ ΔΔΡΡ θάζε κεηαβνιή πνπ γίλεηαη ζηελ 

έδξα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθψο δεισζείζα ζηνλ δηαγσληζκφ κέρξη ηελ πιήξε 

εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβίαο, άιισο θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη 

δεισζεί επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο.  

 

Άπθπο 24 
Παπακολούθηζη ηηρ ύμβαζηρ 
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Αξκφδηνο ππάιιεινο ή Δπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ ππαιιήινπο ηεο ΔΔΡΡ ζα επηθνξηηζζεί κε 

ην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ απηήο απφ ηνλ 

Αλάδνρν.  
 
 

 

Άπθπο 25 

Ποινικέρ πήηπερ- Θάναηορ ή πηώσεςζη αναδόσος 

 

Κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ επηηξέπεη ζηελ ΔΔΡΡ λα 

απαηηήζεη ηελ θαηάπησζε πνηληθψλ ξεηξψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ 

ε ΔΔΡΡ απνθαζίδεη κνλνκεξψο γηα ηελ ηχρε απηήο, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 

 

Άπθπο 26 
Δκσώπηζη και ςπεπγολαβία 

 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή ε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ζπλφινπ ή 

κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο ΔΔΡΡ. Αθφκε θαη ζε πεξίπησζε 

εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο ν αλάδνρνο δηαηεξεί εηο νιφθιεξν θαη αιιειέγγπα 

επζχλε κε ηνλ ηξίην εθδνρέα ή ππεξγνιάβν, ηφζν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, φζν 

θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ δεκίαο πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο εθρψξεζεο ή ηεο 

ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο. 

 

 

Άπθπο 27 

Δμπιζηεςηικόηηηα- Πνεςμαηική ιδιοκηηζία 
 
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ δεκνζηφηεηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ή ηελ ζχκβαζε, ρσξίο πξνγελέζηεξε έγγξαθε άδεηα ηεο ΔΔΡΡ. Ν φξνο 

απηφο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κεηά ηελ 

ιήμε ή ηελ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ιχζε απηήο. 

Ζ ΔΔΡΡ δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δχν έηε ηα ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη ζηελ δηάζεζή 

ηεο απφ πξνζθέξνληεο, ηδίσο εάλ αθνξνχλ ηερληθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη ηερλνγλσζία ή 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ έλδεημε «Δκπηζηεπηηθφ 

Έγγξαθν». Ξαξάβαζε ηεο αξρήο εκπηζηεπηηθφηεηαο πξνθχπηεη κφλν απφ έγγξαθν πνπ έρεη 

εθδψζεη φξγαλν ηεο ΔΔΡΡ.  
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Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη πάληνηε θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Αίξεηαη δε απηνδηθαίσο ζε 

πεξίπησζε εθθξεκνχο έλζηαζεο, δίθεο ή δηαηηεζίαο, ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη 

απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο λνκηθνχο ηνπο παξαζηάηεο θαζψο ηνπο 

δηθαζηέο / δηαηηεηέο. Πε θακία πεξίπησζε ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ηελ Δηαηξία πξνο 

ηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Άπθπο 28 

Δθαπμοζηέο Γίκαιο 

 

Ζ Ξξνθήξπμε θαη ε Πχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

βάζε ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, θαη 

ηδίσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη 

Κειεηψλ ηεο ΔΔΡΡ. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε 

θάζε δηαθνξάο/ δηέλεμεο πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ηεο, ηα κέξε ππφθεηληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηελ επίιπζή ηεο ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

            

               Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

       Γξ  ΙΔΩΛΗΓΑΠ ΘΑΛΔΙΙΝΠ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  
 

 Ρν ζχλνιν ηνπ πξνο αζθάιηζε εμνπιηζκνχ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.  

 Πηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ ΦΞΑ 23%. 

 Ν εμνπιηζκφο δηαθξίλεηαη ζε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ-κεηαθεξφκελν.  

 Ν ζηαζεξφο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη είηε ζε εμσηεξηθνχο ζηαζκνχο επνπηείαο, είηε ζε γξαθεηαθνχο ρψξνπο ηεο 

ΔΔΡΡ (θαησηέξσ ππφ ζηνηρ. 1,7,9,10,11 θαη 12). 

 Ν θηλεηφο-κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη είηε εγθαηεζηεκέλνο επί ησλ νρεκάησλ ηεο ΔΔΡΡ, είηε ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζηνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο ηεο ΔΔΡΡ (φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. θαησηέξσ ππφ ζηνηρ. 

2,3,4,5,6 θαη 8). 
 

 ΔΙΓΟ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΠΛΗΘΟ ΤΝΟΛΟ 

1 
ΣΑΘΔΡΟΙ 
ΣΑΘΜΟΙ 

ΔΠΟΠΣΔΙΑ 

487.045,56 5 2.435.227,80 

2 

ΚΙΝΗΣΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ 

ΔΠΟΠΣΔΙΑ (V-
UHF) 

346.749,30 5 1.733.746,50 

3 

ΚΙΝΗΣΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ 
ΔΠΟΠΣΔΙΑ (SHF) 

389.541,00 2 779.082,00 

4 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ 
ΔΠΟΠΣΔΙΑ (V-

UHF) 

216.639,90 5 1.083.199,50 

5 
ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ 

ΔΠΟΠΣΔΙΑ (SHF) 

177.120,00 2 354.240,00 

6 

ΔΛΑΦΡΑ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΔΠΟΠΣΔΙΑ 

412.099,20  412.099,20 

7 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

ΔΓΔΦ 
739.648,20  739.648,20 

8 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 
(ΜΔΗ) 

104.660,70  104.660,70 

9 
ΓΙΚΣΤΟ Η/Τ 

ΔΔΓΦ 
793.928,10  793.928,10 

10 
ΔΣ 

ΡΑΓΙΟΓΟΚΙΜΧΝ 
94.131,90 1 94.131,90 
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11 

ΛΟΙΠΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
(εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν 

πξνκεζεχηεθε ε ΔΔΡΡ κε 
κεκνλσκέλεο ζπκβάζεηο) 

1.062.291,90  1.062.291,90 

12 ΔΡΓΑΙΔ 300.000,00  300.000,00 

ΤΝΟΛΟ 9.892.255,80 

 Αλαιπηηθνί πίλαθεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμνπιηζκνχ ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πνπ 

ζα ζπλαθζεί κε ηνλ αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Παπάπηημα Β: Τπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ ςμμεηοσήρ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 

Δπσλπκία Ρξάπεδαο 

Θαηάζηεκα 

Γηεχζπλζε 

Ραρ. Θψδηθαο  

Ρειέθσλν  

Φαμ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο…………………… 

 

ΞΟΝΠ 

ΔΘΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΩΛ (ΔΔΡΡ) 

 

Ιεσθ. Θεθηζίαο 60  

15125, Καξνχζη 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τπ'Απιθμ.......... 

Τπ'Απιθμ..........ΔΤΡΧ……….. 

Κε ηελ παξνχζα καο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη, εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, αλεπηθχιαθηα 

θαη σο πξσηνθεηιέηεο, παξαηηνχκελνη απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

ηεο δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ:*************αξηζκεηηθψο (νινγξάθσο) ππέξ ηεο 

εηαηξίαο (πιήξεο επσλπκία ...), (πιήξεο δ/λζε, Ρ.Θ............)., γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ 

(ΔΔΡΡ) 

«γηα ηελ Αλάζεζε πεξεζηψλ Αζθαιηζηηθήο Θάιπςεο θαηά παληφο θηλδχλνπ Κεραλνινγηθνχ 

θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ.» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε, ηελ νπνία ήδε γλσξίδνπκε. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε δηάζεζε ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί 

νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε, ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

λφκηκν θαη βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο θαη ρσξίο λα αμηψλνπκε δηθαζηηθή θξίζε, παξαηηνχκελνη 

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

Ζ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε εκάο, καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο, φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ 

παξνχζα εγγχεζε. Κέρξη ηφηε ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο 
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ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ θαηαθπξσζεί ε ζχκβαζε ζε απηφλ γηα ηνλ 

νπνίν εγγπφκαζηε, ηζρχεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο 

Δθηειέζεσο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ Θα ππνγξαθεί ή ησλ επηζηνιψλ πνπ ζα 

αληαιιαγνχλ ζηε ζέζε ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ ην νπνίν ζε θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη ην σο άλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο. 

Βεβαηψλνπκε, ππεχζπλα φηη, ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε 

Ρξάπεδά καο ζην Γεκφζην θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζπλππνινγίδνληαο θαη 

ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην 

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

Ζ παξαπάλσ εγγχεζε, φπσο θαη θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ απηή, δηέπεηαη απφ ηνπο 

Διιεληθνχο λφκνπο, ελψ αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ 

απηήλ, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

Κε ηηκή 

 

 .............ΔΞΩΛΚΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ........... 

................ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΔΠ ΞΝΓΟΑΦΔΠ............... 
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Παπάπηημα Γ: Τπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ Καλήρ Δκηέλεζηρ 

 

 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δπσλπκία Ρξάπεδαο 

Θαηάζηεκα 

Γηεχζπλζε 

Ραρ. Θψδηθαο  

Ρειέθσλν  

Φαμ 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο…………………… 

 

ΞΟΝΠ 

ΔΘΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΩΛ (ΔΔΡΡ) 

 

Ιεσθ. Θεθηζίαο 60  

15125, Καξνχζη 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Τπ'Απιθμ..........ΔΤΡΧ……….. 

Κε ηελ παξνχζα καο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη, εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, αλεπηθχιαθηα 

θαη σο πξσηνθεηιέηεο, παξαηηνχκελνη απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

ηεο δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ:*************αξηζκεηηθψο (νινγξάθσο) ππέξ ηεο 

εηαηξίαο (πιήξεο επσλπκία ...), (πιήξεο δ/λζε, Ρ.Θ............)., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

φξσλ ηεο κεηαμχ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ) θαη ηεο 

«Πχκβαζεο .........» γηα ηελ Αλάζεζε πεξεζηψλ Αζθαιηζηηθήο Θάιπςεο θαηά παληφο 

θηλδχλνπ Κεραλνινγηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ.» 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε δηάζεζε ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί 

νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε, ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

λφκηκν θαη βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο θαη ρσξίο λα αμηψλνπκε δηθαζηηθή θξίζε, παξαηηνχκελνη 

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

Ζ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε εκάο, καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο, φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ 

παξνχζα εγγχεζε. Κέρξη ηφηε ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο 

ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο.  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ ην νπνίν ζε θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη ην σο άλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο. 
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Βεβαηψλνπκε, ππεχζπλα φηη, ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε 

Ρξάπεδά καο ζην Γεκφζην θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζπλππνινγίδνληαο θαη 

ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην 

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

Ζ παξαπάλσ εγγχεζε, φπσο θαη θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ απηή, δηέπεηαη απφ ηνπο 

Διιεληθνχο λφκνπο, ελψ αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ 

απηήλ, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

Κε ηηκή 

 

 .............ΔΞΩΛΚΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ........... 

................ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΔΠ ΞΝΓΟΑΦΔΠ............... 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟ ΔΔΣΣ 

 

Θχξηνη,  

O .......................................……………………............... σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο / 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο / νκίινπ / έλσζεο /ζχκπξαμεο κε ηελ επσλπκία 

.......................................……….……………............... δειψλσ φηη έρσ ιάβεη πιήξε γλψζε ηνπ ηεχρνπο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηνχ, ην νπνίν απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα θαη δειψλσ φηη ε 

Δηαηξεία / θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα / φκηινο / έλσζε /ζχκπξαμε, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ρεχρνο Γηαγσληζκνχ εληφο ησλ ρξνληθψλ 

πεξηζσξίσλ πνπ ζέηεη ε ΔΔΡΡ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ρεχρνπο Γηαγσληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνζθέξνπκε κε ηελ παξνχζα σο γεληθφ ζχλνιν ην πνζφ  

ησλ............... (αξηζκεηηθψο).......................Δπξψ 

θαη αλά θαηεγνξία: 

 

Μησανολογικόρ και Ηλεκηπονικόρ Δξοπλιζµόρ 

ιδιοκηηζίαρ Δ.Δ.Σ.Σ.  

ςνολική αξία  

(€) * 

1ο 
έηορ 

2ο 
έηορ 

ύνολο  

Α. 5 (πέληε) Πηαζεξνί Πηαζµνί Δπνπηείαο (ΠΠΔ) 2.435.227,80€    

Β.  5 (πέληε) Θηλεηνί Πηαζµνί Δπνπηείαο (ΘΠΔ) 

     (µεραλήµαηα επί νρεµάησλ ρσξίο ηελ αμία    
     ησλ νρεµάησλ)  

     2 (δχν) Θηλεηνί Πηαζµνί Δπνπηείαο   

     (µεραλήµαηα επί νρεµάησλ ρσξίο ηελ αμία     
     ησλ νρεµάησλ)  

1.733.746,50€  

 
 

779.082,00€ 

   

Γ.  2 (δχν) Κεηαθεξφµελνη Πηαζµνί Δπνπηείαο  

     5 (πέληε) Κεηαθεξφµελνη Πηαζµνί Δπνπηείαο  

354.240,00 € 

1.083.199,50 € 

   

∆.  Διαθξά Κεηαθεξφµελα  

     Ππζηήµαηα Δπνπηείαο  

412.099,20 €    

Δ.  Κεηαθεξφµελν Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ  104.660,70 €    

ΠΡ. ∆ίθηπν Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ ΔΠ∆ΔΦ 793.928,10 €    

Ε.  Πεη Οαδηνδνθηµψλ 94.131,90 €    
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* Tα αλσηέξσ αζθαιηζηέα πνζά πεξηιακβάλνπλ  ΦΞΑ 23% 

 

γηα ηελ Αλάζεζε πεξεζηψλ Αζθαιηζηηθήο Θάιπςεο θαηά παληφο θηλδχλνπ Κεραλνινγηθνχ θαη 

Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ρν σο άλσ πνζφ πεξηιακβάλεη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα, θφξνπο, δαζκνχο θ.ι.π.  

 Κε ηηκή  

 …………………….(εκεξνκελία) 

 πνγξαθή 

 (Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ + Πθξαγίδα) 
 
 

Ζ. Αληαιιαθηηθά ΔΠΓΔΦ 739.648,20    

Θ. Ινηπφο Δμνπιηζκφο  
(εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν πξνκεζεχηεθε ε ΔΔΡΡ κε 

κεκνλσκέλεο ζπκβάζεηο)  

1.062.291,90    

Η. Δξγαζίεο 300.000,00    

 ΠΛΝΙΝ (θαη’ έηνο θαη δηεηία)   9.892.255,80    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ 

 

1. ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

1.1. απψιεηα ή δεκία ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμνπιηζκνχ (ζηαζεξνχ θαη θνξεηνχ) ζην 100% ηεο αμίαο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ νηαδήπνηε αηηία θαη θάιπςε δαπαλψλ κεηαθνξάο ηνπ (ζε 

πεξίπησζε δεκίαο) πξνο εμέηαζε / επηζθεπή ζηελ έδξα ηνπ Θαηαζθεπαζηή / Ξξνκεζεπηή ή 

φπνπ απηφο ππνδείμεη εληφο Δπξσπατθήο Δλσζεο 

1.2. απψιεηα ή δεκία ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμνπιηζκνχ ζπλεπεία δνιηνθζνξάο, ηξνκνθξαηηθήο ή 

άιιεο θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ή απεξγίαο, νριαγσγίαο, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ θιπ. 

1.3. απψιεηα ή δεκία ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμνπιηζκνχ ζπλεπεία ππξθαγηάο, ζεηζκνχ, εθξήμεσο 

εθαηζηείνπ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ελ γέλεη (θαηαηγίδα, θπθιψλαο, ηπθψλαο, πιεκκχξα, 

παιηξξντθφ θχκα, θεξαπλφο θιπ.) 

1.4. απψιεηα ή δεκία ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμνπιηζκνχ ζπλεπεία πςειήο ηάζεο ή δηαηάξαμεο ηεο 

ηάζεο / αηθλίδηαο δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

1.5. απψιεηα ή δεκία ηνπ αζθαιηζκέλνπ εμνπιηζκνχ ζπλεπεία θινπήο 

 

2. Δηδηθφηεξα, θάιπςε ησλ θαησηέξσ: 

001. Απεξγίεο, ζηάζεηο, πνιηηηθέο ηαξαρέο 

006. πεξσξίεο, λπρηεξηλή εξγαζία, ηαρεία απνζηνιή 

007. Δμνδα αεξνπνξηθνχ λαχινπ 

502. Θάιπςε βαιβίδσλ θαη ιπρληψλ 

503. Θινπή 

504. Θάιπςε θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

505. Πεηζκφο - έθξεμε εθαηζηείνπ 

506. Θαηαηγίδα, θπθιψλαο, ηπθψλαο 

507. Ξιήξεο αμία αληηθαηάζηαζεο 

534. Πχζηεκα θιηκαηηζκνχ 

538. Ξξνζηαζία απφ θεξαπλνχο θαη πςειή ηάζε 

564. Θαζπζηέξεζε επηζθεπήο (εσο 4 εβδνκάδεο)  

591. Δγγχεζε Πχκβαζεο Ππληήξεζεο 

- ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη θαθφβνπιε βιάβε 

- θάιπςε δηαθνπήο παξνρήο ειεθηξηζκνχ 

 

 


