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ΑΟΗΘ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ :26/2020  
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ :  

 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ : «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 
ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, 
ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ 
ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
  

 

Ζ αλψλπκε εηαηξεΫα κε ηελ επσλπκΫα «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ ΑζΪλα, νδφο Ξεξξαηβνχ 20 θαη Θαιιηξξφεο 5 
(ζην εμΪο ΓΔΓΓΖΔ), δηα ηεο Γηεπζχλζεσο ΞεξηθΩξεηαο ΘεληξηθΪο ΔιιΨδαο πνπ εδξεχεη ζηελ 
ΙακΫα, ζην 2ν ρικ ΛΔΝ ΙακΫαο - ΑζΪλαο, Ωρνληαο ππφςε: 
 
1. Ρα Ψξζξα 123 επ. ηνπ λ. 4001/2011 «Γηα ηε ιεηηνπξγΫα Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ 
Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ ΑεξΫνπ, γηα Έξεπλα, ΞαξαγσγΪ θαη δΫθηπα κεηαθνξΨο 

δξνγνλαλζξΨθσλ θαη Ψιιεο ξπζκΫζεηο» (Α΄ 179),  

2. Ρν λ. 4412/2016 «ΠπκβΨζεηο δεκνζΫσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (Α΄ 147),  
3. Ρελ κε αξ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απφθαζε «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκΨησλ 
ιεηηνπξγΫαο θαη δηαρεΫξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο», 
4. Ρελ απφθαζε Γ/ληνο Ππκβνχινπ ΓΔΓΓΖΔ κε αξ. 273/2014  πνπ αθνξΨ ηελ παξνρΪ 

εμνπζΫαο ππνγξαθΪο απνθΨζεσλ θαη ζπκβΨζεσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ,  
 
Γηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ 
νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ  βΨζεη ηηκΪο ζε επξψ γηα ηελ αλΨδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρΪ 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 1 θαη ζην ΞαξΨξηεκα 1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ηεο παξνχζαο.  
 

ΘαησηΩξσ αλαθΩξνληαη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Γηα φζα ζΩκαηα δελ ξπζκΫδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθΪξπμε εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο πνπ 

κλεκνλεχνληαη αλσηΩξσ.  
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1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ – ΓΗΘΑΗΥΚΑ 
ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ 
1.1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ: ΑληηθεΫκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ εΫλαη ε αλΨδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ παξνρΪ ππεξεζηψλ  ζηελ ΞεξηνρΪ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ηεο ΓΞΘΔ πνπ αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθνληαη 
ΞαξΨξηεκα 1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (Θσδηθφο Θνηλνχ ΙεμηινγΫνπ γηα ηηο Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο 
[CPV]65500000-8)  
1.2. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:  Ζ εθηηκψκελε αμΫα ηεο ζχκβαζεο αλΩξρεηαη ζε πελήληα ελληά 
ρηιηάδεο ελληαθφζηα είθνζη ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά (59.923,50€) , πιΩνλ θφξνπ 
πξνζηηζΩκελεο αμΫαο, ρσξΫο δηθαΫσκα πξναΫξεζεο θαη αλαιχεηαη σο εμΪο:  
 

Α/Α  
ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ   
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

Γηθαίσκα 
πξναίξεζεο 

(κέρξη 50%)  

1 ΞεξηνρΪ ΡΟΗΘΑΙΥΛ      59.923,50€ φρη  
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Ρν παξαπΨλσ πνζφ ζπληζηΨ ην αλψηαην φξην πξνζθνξΨο. ΞξνζθνξΩο πνπ ππεξβαΫλνπλ ην σο 

Ψλσ πνζφ δελ γΫλνληαη απνδεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο.  

1.3. Γελ γΫλνληαη δεθηΩο πξνζθνξΩο γηα κΩξνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  

1.4. Γελ γΫλνληαη δεθηΩο ελαιιαθηηθΩο πξνζθνξΩο. 
1.5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ:  

  Ο ΔΕΔΔΗΕ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε κνλνκεξή απόθαζε ηνπ εθδηδόκελε θαηά ηελ θαηαθύξσζε 
ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: 

 Λα απμΪζεη ηε δηΨξθεηα ηεο παξνρΪο ησλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα κΩρξη ελφο κελφο  
(1) κφλν εθφζνλ δελ Ωρεη εμαληιεζεΫ ην Ππκβαηηθφ ηΫκεκα  κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο , ρσξΫο ν 
ΑλΨδνρνο λα δηθαηνχηαη λα δεηΪζεη αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλΨδαο Ϊ λα εγεΫξεη Ψιιεο απαηηΪζεηο.  
 
Ζ ζχκβαζε ζα δηαθνπεί εάλ ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο εληαίνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο Ξεξηνρέο ηεο ΓΞΘΔ νινθιεξσζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 
2. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
2.1. Νη ΞξνζθνξΩο  ζα ππνβιεζνχλ κε θαηΨζεζΪ ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο 
ΞεξηθΩξεηαο ΘεληξηθΪο ΔιιΨδαο Ωσο ηηο 28/08/2020 θαη Ωσο ψξα 11:00   Ϊ κε ηαρπδξνκηθΪ 
απνζηνιΪ ηνπο ζηελ Ωδξα ηεο Ϋδηαο Γηεχζπλζεο Ωσο ηηο 28/08/2020 θαη Ωσο ψξα 11:00. ΔπΫ 

ηαρπδξνκηθΪο απνζηνιΪο ν πξνζθΩξσλ Ωρεη ν Ϋδηνο ηελ επζχλε γηα ηελ Ωγθαηξε παξΨδνζε ηεο 

πξνζθνξΨο θαη ν ΓΔΓΓΖΔ δελ Ωρεη ππνρξΩσζε λα παξαιΨβεη ηελ πξνζθνξΨ απφ νπνηνδΪπνηε 
Ψιιν ζεκεΫν. 
2.2. ΞξνζθνξΨ πνπ πεξηΩξρεηαη ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ κεηΨ ηε ιΪμε ησλ πην πΨλσ πξνζεζκηψλ δελ 
γΫλεηαη δεθηΪ θαη δελ αλνΫγεηαη, αιιΨ επηζηξΩθεηαη ζε εθεΫλνλ πνπ ηελ ππΩβαιε.  
 
3. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ- ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 
3.1.     Ζ παξνχζα δηαθΪξπμε δεκνζηεχζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν ΓεκνζΫσλ 

ΠπκβΨζεσλ ζηηο 11/08/2020 θαη αλαξηΨηαη ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ www.deddie.gr απφ 
ηηο 12/08/2020 .  
3.2. Ζ ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεΫ ηεθκΪξην φηη θΨζε νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη ιΨβεη 
πιΪξε γλψζε θαη Ωρεη απνδερζεΫ αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 3.3  ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: Νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο 
κπνξνχλ λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο θαη δηεπθξηλΫζεηο ζρεηηθΨ κε ηα Ωγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνχ κΩρξη θαη ηελ 18/08/2020 κΩζσ email ΑηηΪκαηα παξνρΪο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβΨιινληαη εΫηε κεηΨ ηελ σο Ψλσ εκεξνκελΫα εΫηε κε Ψιινλ ηξφπν δελ εμεηΨδνληαη. Ν 
ΓΔΓΓΖΔ ζα απαληΪζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθΨ ζε φια ηα αηηΪκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
κΩρξη ηελ σο Ψλσ εκεξνκελΫα ην αξγφηεξν (6) εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα 
ππνβνιΪο πξνζθνξψλ πνπ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο παξνχζαο.  Νη παξερφκελεο δηεπθξηλΫζεηο 
δΫλνληαη κΩζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ ζηα παξαθΨησ email 
α) Ko.Polyzos@deddie.gr & β) c.syntzirma@deddie.gr. 

 

 
4. ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
4.1. Απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ εΫλαη ν   θ. 
ΑζαλαζηΨδεο Γεψξγηνο  Γ/ληΪο ηεο ΓΞΘΔ.  
4.2. Γλσκνδνηηθφ φξγαλν εΫλαη ε ΔπηηξνπΪ ΑπνζθξΨγηζεο & Αμηνιφγεζεο , ε νπνΫα εΫλαη 

αξκφδηα ζε φια ηα ζηΨδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κΩρξη θαη ηελ θαηαθχξσζε. 

 
5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
5.1. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο Ωρνπλ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο, Ϊηνη θπζηθΨ θαη λνκηθΨ πξφζσπα θαζψο 
θαη ελψζεηο/θνηλνπξαμΫεο/πξνζσξηλΩο ζπκπξΨμεηο θπζηθψλ Ϊ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ εΫλαη 
εγθαηεζηεκΩλα: α) Πε Ωλα θξΨηνο – κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο   Ϊ β) Πε θξΨηνο κΩινο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), Ϊ γ)  Πε ηξΫηεο ρψξεο, πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη θαη 

θπξψζεη ηε ΠπκθσλΫα ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΨζεζε ζχκβαζε 

mailto:Ko.Polyzos@deddie.gr
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θαιχπηεηαη απφ ηα ΞαξαξηΪκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΩο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

ΔπξσπατθΪ Έλσζε ΞξνζαξηΪκαηνο Η ηεο σο Ψλσ Π.Γ.Π.  Ϊ δ) Πε ηξΫηεο ρψξεο, πνπ δελ 
εκπΫπηνπλ ζηηο αλσηΩξσ πεξηπηψζεηο θαη Ωρνπλ ζπλΨςεη δηκεξΪ Ϊ πνιπκεξΪ ζπκθσλΫα κε ηελ 
ΔπξσπατθΪ Έλσζε. Ξξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρΪο εΫλαη ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 6 ηεο παξνχζαο θαη ε εθπιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ 

πνηνηηθΪο επηινγΪο πνπ πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 
5.2. Γελ Ωρνπλ δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο νη νπνΫνη Ωρνπλ απνθιεηζηεΫ απφ ηηο 
δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 74 θαη 306 ηνπ λ. 4412/2016 γηα φζν 

δηΨζηεκα ηζρχεη ν απνθιεηζκφο. 
5.3. Δλψζεηο/θνηλνπξαμΫεο/πξνζσξηλΩο ζπκπξΨμεηο δελ εΫλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζιΨβνπλ 
νξηζκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ γηα ηε ζπκκεηνρΪ ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ. ΘΨζε κΩινο ηεο 
Ωλσζεο/θνηλνπξαμΫαο/πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο, ε νπνΫα ππνβΨιιεη πξνζθνξΨ, επζχλεηαη 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν Ωλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΩνπλ 
απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ, ηελ θαηαθχξσζε θαη ηε ζχκβαζε. Ξξηλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκβΨζεσο, ε Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα/πξνζσξηλΪ ζχκπξαμε πξΩπεη λα ηεξΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξΩνπλ απφ ηελ εκπνξηθΪ θαη ηε θνξνινγηθΪ λνκνζεζΫα γηα ηελ Ωλαξμε ηεο εκπνξηθΪο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ππνβΨιεη ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ ηα αληΫζηνηρα απνδεηθηηθΨ. 
5.4. ΘΨζε νηθνλνκηθφο θνξΩαο, απηνηειψο Ϊ σο κΩινο θνηλνπξαμΫαο/Ωλσζεο/πξνζσξηλΪο 
ζχκπξαμεο, κπνξεΫ λα ππνβΨιεη κφλν κΫα πξνζθνξΨ. Πε πεξΫπησζε παξαβΫαζεο ηεο δηΨηαμεο 

απηΪο απνξξΫπηνληαη φιεο νη πξνζθνξΩο πνπ ππνβιΪζεθαλ απφ ηνλ Ϋδην νηθνλνκηθφ θνξΩα. 
5.5. Γελ επηηξΩπεηαη ε ζπκκεηνρΪ ζε επηρεηξΪζεηο, πνπ απνθιεΫνληαη ηεο ζπλΨςεσο δεκνζΫσλ 

ζπκβΨζεσλ θαηΨ ην Ψξζξν 57 ηνπ ΠπληΨγκαηνο. 
5.6. Ρν δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ε πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο πξΩπεη λα ζπληξΩρνπλ 
θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο, θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 
θαηΨ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 
 
6. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 

6.1. ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ: 
 
6.1.1. ΞΝΗΛΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ: ΔθεΫλνο, εηο βΨξνο ηνπ νπνΫνπ ππΨξρεη  ακεηΨθιεηε 
θαηαδηθαζηηθΪ απφθαζε γηα Ωλαλ Ϊ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
6.1.1.1. ΠπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο πιαΫζην 2008/841/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 24-10-2008 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηνπ 

νξγαλσκΩλνπ εγθιΪκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11-11-0088, ζ. 42). 
6.1.1.2. ΓσξνδνθΫα, φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξΫ ηεο θαηαπνιΩκεζεο 
ηεο δηαθζνξΨο ζηελ νπνΫα ελΩρνληαη ππΨιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ Ϊ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25-06-1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο πιαΫζην 2003/568/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22-07-2003, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο 
δσξνδνθΫαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΩα (ΔΔ L 192 ηεο 31-07-2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξΫδεηαη 
ζηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα Ϊ ζην εζληθφ δΫθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. 

6.1.1.3. ΑπΨηε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ πξνζηαζΫα 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995, ζ. 
48), ε νπνΫα θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2803/2000 (Α΄ 48).  
6.1.1.4. ΡξνκνθξαηηθΨ εγθιΪκαηα Ϊ εγθιΪκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΩο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξΫδνληαη, αληηζηνΫρσο, ζηα Ψξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαΫζην 
2002/475/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 13-06-2002, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 

164 ηεο 22-06-2002, ζ. 3) Ϊ εζηθΪ απηνπξγΫα Ϊ ζπλΩξγεηα Ϊ απφπεηξα δηΨπξαμεο εγθιΪκαηνο, 

φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 4 απηΪο. 
6.1.1.5. ΛνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηΫαο, φπσο απηΩο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο ΝδεγΫαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 
ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26-10-2005, «ζρεηηθΨ κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνΫεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηΪκαηνο γηα ηε λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ 
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παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο» (EE L 309 ηεο 25-11-

2005, ζ. 15), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα κε ηνλ λ. 3691/2008 (Α΄ 166).  
6.1.1.6. ΞαηδηθΪ εξγαζΫα θαη Ψιιεο κνξθΩο εκπνξΫαο αλζξψπσλ, φπσο νξΫδνληαη ζην 
Ψξζξν 2 ηεο ΝδεγΫαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 05-
04-2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο εκπνξΫαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζΫα ησλ ζπκΨησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο πιαΫζην 
2002/629/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15-04-2011, ζ. 1), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθΪ λνκνζεζΫα κε ηνλ λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 
6.1.2. ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ: ΔθεΫλνο πνπ 
ηειεΫ ζε θΨπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΨζεηο: 
6.1.2.1. Έρεη αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ 
εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο, θαη απηφ Ωρεη δηαπηζησζεΫ απφ δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ 
απφθαζε κε ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλνο Ϊ ηνπ ειιεληθνχ δηθαΫνπ Ϊ απνδεηθλχεηαη κε ηα θαηΨιιεια κΩζα. Αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη Έιιελαο πνιΫηεο Ϊ Ωρεη ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ ΔιιΨδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΩο αζθΨιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθΪ.  
6.1.2.2.  Έρνπλ επηβιεζεΫ εηο βΨξνο ηνπ κΩζα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο: αα) ηξεηο (3) πξΨμεηο 
επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα 

παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο πνπ ραξαθηεξΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθΪ 
απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη, σο «πςειΪο» Ϊ «πνιχ πςειΪο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΨ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο, Ϊ ββ) 
δχν (2) πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδΪισηε 
εξγαζΫα, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΨ απφ δχν (2) δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο. Νη ππφ αα΄ 
θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΩπεη λα Ωρνπλ απνθηΪζεη ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ. 

 
6.1.2.3. Ν ιφγνο απνθιεηζκνχ παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εΫηε θαηαβΨιινληαο ηνπο θφξνπο Ϊ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο 
αζθΨιηζεο πνπ νθεΫιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ, θαηΨ πεξΫπησζε, ησλ δεδνπιεπκΩλσλ ηφθσλ Ϊ 
ησλ πξνζηΫκσλ εΫηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιΪ ηνπο. 

 

Ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεΫ λα απνθιεΫεη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ: 
 
6.1.3. ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ:  
ΔθεΫλνλ πνπ ηειεΫ ζε θΨπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΨζεηο: 
6.1.3.1. Έρεη αζεηΪζεη ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 
Ψξζξνπ 253 ηνπ λ. 4412/2016. 
6.1.3.2. ΡειεΫ ππφ πηψρεπζε Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο Ϊ εηδηθΪο 

εθθαζΨξηζεο Ϊ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ Ωρεη 
ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ Ωρεη αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο Ϊ βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ (κφλν γηα αιινδαπνχο).  
 
6.1.4. ΠΡΟΔΒΙΥΠΖ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝ: ΔθεΫλνλ γηα ηνλ νπνΫν ν ΓΔΓΓΖΔ δηαζΩηεη επαξθεΫο 

εχινγεο ελδεΫμεηο, φηη ζπλΪςε ζπκθσλΫεο κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, κε ζθνπφ ηε 

ζηξΩβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
6.1.5. ΔΨλ ππΨξρεη θαηΨζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ 
απνηειεζκαηηθΨ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ κΩζα,  
6.1.6. ΔΨλ ππΨξρεη κΫα θαηΨζηαζε ζηξΩβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 
ζπκκεηνρΪ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ θαηΨ ηελ πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο 
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ζχκβαζεο, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 280 ηνπ λ. 4412/2016 πνπ δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ 

κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ κΩζα. 
6.1.7.  ΔθεΫλνλ πνπ Ωρεη επηδεΫμεη ζνβαξΪ Ϊ επαλαιακβαλφκελε πιεκκΩιεηα θαηΨ ηελ εθηΩιεζε 
νπζηψδνπο απαΫηεζεο ζην πιαΫζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο Ϊ πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πνπ εΫρε σο 

απνηΩιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειΫα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο Ϊ Ψιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο.  
6.1.8. ΔΨλ Ωρεη θξηζεΫ Ωλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΨ ηελ παξνρΪ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ 
πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ επηινγΪο, Ωρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΫεο απηΩο Ϊ δελ εΫλαη ζε ζΩζε 
λα πξνζθνκΫζεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη ζην Ψξζξν 16 ηεο παξνχζαο.  
6.1.9. ΔθεΫλνλ πνπ επηρεηξεΫ λα επεξεΨζεη κε αζΩκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεο απνθΨζεσλ 
ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, λα απνθηΪζεη εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα ηνπ απνθΩξνπλ 
αζΩκηην πιενλΩθηεκα ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ λα παξΨζρεη εμ ακειεΫαο 

παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ αλΨζεζε. 
6.1.10. ΔθεΫλνλ πνπ Ωρεη δηαπξΨμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα, ην νπνΫν ζΩηεη ελ 
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΨ ηνπ.  
6.2. ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: Όηαλ ε πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ εμεηΨδνληαη ζην Ϋδην ην λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ εθεΫλνπο ηεο παξ. 6.1.1 
αλσηΩξσ, πνπ εμεηΨδνληαη ζην πξφζσπν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ 

νξγΨλνπ ηνπ θαη εθεΫλσλ πνπ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε 
απηφ θαη ηδΫσο:   
6.2.1. Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξΫεο ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιΫνπ,  
6.2.2. Γηα ηηο εηαηξΫεο πεξηνξηζκΩλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηηο ηδησηηθΩο θεθαιαηνπρηθΩο εηαηξΫεο 
(Η.Θ.Δ.) θαη ηηο πξνζσπηθΩο εηαηξεΫεο (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)  ηνπο δηαρεηξηζηΩο,  
6.2.3.  Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, 

6.3. Όηαλ ε πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη απφ Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα/πξνζσξηλΪ ζχκπξαμε, ε 
ζπλδξνκΪ θΨπνηνπ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ελφο απφ ηα κΩιε ηεο Ϊ, θαηΨ 
πεξΫπησζε, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ κΩινπο, επΨγεηαη απνθιεηζκφ ηεο πξνζθνξΨο ηεο 
Δλψζεσο/θνηλνπξαμΫαο/πξνζσξηλΪ ζχκπξαμεο. 
6.4. ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ:   

Νηθνλνκηθφο θνξΩαο, γηα ηνλ νπνΫν ζπληξΩρεη θΨπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ 

παξαγξΨθσλ 6.1.1., 6.1.2.2. θαη 6.1.3 Ωσο 6.1.10., κπνξεΫ λα πξνζθνκΫζεη ζηνλ ΦΨθειν 
«ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» ηεο πξνζθνξΨο ηνπ ζηνηρεΫα, απφ ηα νπνΫα λα απνδεηθλχεηαη φηη 
ηα κΩηξα πνπ Ωιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεΫμνπλ ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ, παξ’ φηη ζπληξΩρεη ν 
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. ΔΨλ ηα ζηνηρεΫα θξηζνχλ επαξθΪ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
δελ απνθιεΫεηαη απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο απνδεηθλχεη φηη Ωρεη θαηαβΨιεη Ϊ Ωρεη δεζκεπηεΫ λα θαηαβΨιεη απνδεκΫσζε γηα ηπρφλ 
δεκΫεο πνπ πξνθιΪζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδΫθεκα Ϊ ην παξΨπησκα, φηη Ωρεη δηεπθξηλΫζεη ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηΨζεηο κε ηξφπν νινθιεξσκΩλν, κΩζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζΫαο κε ηηο 
εξεπλεηηθΩο αξρΩο, θαη Ωρεη ιΨβεη ζπγθεθξηκΩλα ηερληθΨ θαη νξγαλσηηθΨ κΩηξα, θαζψο θαη κΩηξα 
ζε επΫπεδν πξνζσπηθνχ θαηΨιιεια γηα ηελ απνθπγΪ πεξαηηΩξσ πνηληθψλ αδηθεκΨησλ Ϊ 
παξαπησκΨησλ. Ρα κΩηξα πνπ ιακβΨλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο αμηνινγνχληαη απφ 
ην φξγαλν πνπ εΫλαη αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο ζε 
ζπλΨξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαΫηεξεο πεξηζηΨζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθΪκαηνο Ϊ ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΩηξα θξηζνχλ αλεπαξθΪ, γλσζηνπνηεΫηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηΪο. Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ Ωρεη απνθιεηζηεΫ κε ηειεζΫδηθε 
απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ αλΨζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεΫ λα θΨλεη ρξΪζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξΩρεηαη βΨζεη ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ θαηΨ 
ηελ πεξΫνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξΫδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξΨηνο κΩινο, ζην νπνΫν 
ηζρχεη ε απφθαζε.  Ζ απφθαζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηε δηαπΫζησζε ηεο επΨξθεηαο Ϊ κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κΩηξσλ θαηΨ ηελ πξνεγνχκελε παξΨγξαθν εθδΫδεηαη κεηΨ απφ ζχκθσλε 
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γλψκε ηεο ΔπηηξνπΪο ηνπ Ψξζξνπ 73 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνΫα εθδΫδεηαη εληφο 

πξνζεζκΫαο 30 εκεξψλ απφ ηελ πεξηΩιεπζε ηνπ ζρεδΫνπ απφθαζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ ελ ιφγσ 
ΔπηηξνπΪ ζπλνδεπνκΩλνπ απφ φια ηα ζρεηηθΨ ζηνηρεΫα. Κε ηελ Ψπξαθηε παξΩιεπζε ηεο σο Ψλσ 
πξνζεζκΫαο ν ΓΔΓΓΖΔ απνθιεΫεη απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ 
θνξΩα. 

 
7. ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝΗΝΡΗΘΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 
7.1.  Γηα ηελ παξαδεθηΪ ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηεΫηαη επηπιΩνλ, ν πξνζθΩξσλ:  

 
7.1.1. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ/ ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ:  
7.1.1.1. ΑλαθνξηθΨ κε ηελ επαγγεικαηηθΪ/ ηερληθΪ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθΩξνληα 
απαηηεΫηαη: 
7.1.1.1.1.       Λα δηαζΩηεη απνδεδεηγκΩλε εκπεηξΫα ζηελ εθηΩιεζε ζπλαθψλ ζπκβΨζεσλ, ε αμΫα 
ησλ νπνΫσλ λα αλΩξρεηαη ζπλνιηθΨ θαηΨ ηελ ηειεπηαΫα ηξηεηΫα ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΨησ 

πΫλαθα: 
 

Α/Α  ΔΟΓΝΙΑΒΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ  
ΑΜΗΑ ΠΛΑΦΥΛ 

ΠΚΒΑΠΔΥΛ  

1  ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ    59.923,50€ 

  
7.1.1.1.2. Λα δηαζΩηεη ηνπο αλαγθαΫνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.  
7.1.1.2. ΔπΫ ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ/ πξνζσξηλψλ ζπκπξΨμεσλ, ε απαηηνχκελε εκπεηξΫα 
ζηελ εθηΩιεζε ησλ ζπκβΨζεσλ απαηηεΫηαη λα ζπγθεληξψλεηαη ηνπιΨρηζηνλ απφ Ωλα κΩινο ηεο Ϊ 
απφ φια ηα κΩιε ηεο αζξνηζηηθΨ. 

 
7.2. ΠΡΖΟΗΜΖ ΠΡΗΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ: Γηα ηελ θΨιπςε ησλ θξηηεξΫσλ 
επηινγΪο ηνπ παξφληνο Ψξζξνπ ν πξνζθΩξσλ κπνξεΫ λα ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ 
θνξΩσλ αζρΩησο ηεο λνκηθΪο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ, πνπ ηνλ ζπλδΩνπλ κε απηνχο. Πηελ 
πεξΫπησζε απηΪ πξΩπεη λα απνδεΫμεη φηη ζα Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ ηνπο αλαγθαΫνπο πφξνπο, ηδΫσο 
κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθΪο  δΩζκεπζεο ησλ θνξΩσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ΔΨλ ε ζηΪξημε 
ζηηο ηθαλφηεηεο ηξΫησλ αθνξΨ ζηα θξηηΪξηα ηνπ Ψξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο (πνπ ζρεηΫδνληαη κε 

ηνπο ηΫηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΨ πξνζφληα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ Ϊ ηνπ αλαδφρνπ 

Ϊ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρεΫξεζεο Ϊ κε ηε ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα), ν 
αληΫζηνηρνο ηξΫηνο θνξΩαο ζα εθηειΩζεη ηηο ππεξεζΫεο, γηα ηηο νπνΫεο απαηηνχληαη νη αληΫζηνηρεο 
ηθαλφηεηεο.  
πφ ηνπο Ϋδηνπο φξνπο, κηα Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα/ πξνζσξηλΪ ζχκπξαμε κπνξεΫ λα ζηεξΫδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ. 

 

8. ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔΡΝΣΥΛ 
ΔπεηδΪ ην ζπλνιηθφ αληηθεΫκελν ηεο ζπκβΨζεσο, καδΫ κε ην δηθαΫσκα πξναηξΩζεσο ηνπ Ψξζξνπ 
1.5 ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαΫλεη ην Ωλα εθαηνκκχξην (1.000.000,00) επξψ δελ απαηηεΫηαη 
Ωιεγρνο ηεο νλνκαζηηθνπνΫεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε 
δηαδηθαζΫα. 
 

9. ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 
9.1. ΘξηηΪξην αλΨζεζεο ηεο ζχκβαζεο εΫλαη ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε 

πξνζθνξΨ βΨζεη ηηκΪο, φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηε   ΓηαδηθαζΫα  κε ην Πχζηεκα ΞξνζθνξΨο κε 
εληαΫν πνζνζηφ Ωθπησζεο επΫ ησλ ηηκψλ ηνπ ΡηκνινγΫνπ ηεο πεξεζΫαο. 
9.2.  Δθφζνλ δχν Ϊ πεξηζζφηεξνη πξνζθΩξνληεο πξνζθΩξνπλ ηελ Ϋδηα ηηκΪ θαη εΫλαη  νη 
πξνζθΩξνληεο κε ηε ρακειφηεξε ηηκΪ, ζα δηελεξγεζεΫ θιΪξσζε κεηαμχ ηνπο. Ζ 
θιΪξσζε δηελεξγεΫηαη απφ ηελ  αξκφδηα ΔπηηξνπΪ παξνπζΫα ησλ ελδηαθεξνκΩλσλ. 
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10. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ – ΞΑΟΑΡΑΠΖ  

10.1. Νη πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΩξνληεο γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε 
Ωμη (6) κΪλεο απφ ηελ  επνκΩλε ηεο δηελΩξγεηαο ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο. ΞξνζθνξΨ, ζηελ 
νπνΫα δειψλεηαη κηθξφηεξνο ρξφλνο ηζρχνο απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε.  
10.2. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα δεηΨ απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο λα παξαηεΫλνπλ 

εγγξΨθσο ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξηλ απφ ηε ιΪμε ηεο. Πηελ   πεξΫπησζε 
απηΪ ε δηαδηθαζΫα ζπλερΫδεηαη κε φζνπο παξΩηεηλαλ ηηο πξνζθνξΩο ηνπο θαη νη ινηπνΫ 
απνθιεΫνληαη. 

10.3. Πε πεξΫπησζε πνπ ιΪμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο 
πξνζθνξΨο, o ΓΔΓΓΖΔ δχλαηαη κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηνπ, εθφζνλ ε εθηΩιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, λα δεηΪζεη εθ ησλ πζηΩξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο εΫηε φρη. 
  
  

11. ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Γηα ηελ παξαδεθηΪ ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηεΫηαη ε ππνβνιΪ εγγπΪζεσο 
ζπκκεηνρΪο.  
 
12. ΚΝΟΦΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

12.1. ΓΔΛΗΘΑ 
Νη πξνζθνξΩο ζπληΨζζνληαη ζηα ειιεληθΨ ΛνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα θαη ινηπΨ δηθαηνινγεηηθΨ, 

πνπ ηπρφλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ ζε  Ψιιε γιψζζα, πιελ ηεο ειιεληθΪο, πξΩπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επΫζεκε κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ. ΔηδηθΨ, ηα αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν 
αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. Πηα αιινδαπΨ δεκφζηα Ωγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΨ εθαξκφδεηαη ε ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984, εθφζνλ ηα Ωγγξαθα απηΨ εθδΫδνληαη απφ ΑξρΩο ζπκβαιιφκελσλ ζηε Πχκβαζε ηεο 

ΣΨγεο  θξαηψλ.  
 Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη ζε Ωλα (1) πξσηφηππν. Νη πξνζθνξΩο πξΩπεη λα ζπλνδεχνληαη 
απφ πΫλαθα πεξηερνκΩλσλ, λα θΩξνπλ εληαΫα αξΫζκεζε θαη λα κνλνγξΨθνληαη ζε θΨζε ζειΫδα 
ηνπο. Νη πξνζθνξΩο πξΩπεη λα εΫλαη δαθηπινγξαθεκΩλεο. Ρπρφλ δηνξζψζεηο Ϊ πξνζζΪθεο πξΩπεη 
λα εΫλαη επθξηλεΫο, λα κνλνγξΨθνληαη θαη λα ζθξαγΫδνληαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα. ΔπηζεκαΫλεηαη 

φηη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθΪξπμε δηθαηνινγεηηθΨ  γΫλνληαη δεθηΨ θαη ζε απιΨ, 

επαλΨγλσζηα θσηναληΫγξαθα ησλ αξρηθψλ εγγξΨθσλ, ηφζν δεκνζΫσλ φζν θαη ηδησηηθψλ. 
Δηδηθφηεξα γηα ηα δεκφζηα Ωγγξαθα γΫλνληαη δεθηΨ επθξηλΪ θσηναληΫγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ Ϊ 
λνκΫκσο επηθπξσκΩλσλ αληηγξΨθσλ ηνπο θαη γηα ηα ηδησηηθΨ Ωγγξαθα γΫλνληαη δεθηΨ επθξηλΪ 
θσηναληΫγξαθα αληηγξΨθσλ πνπ Ωρνπλ επηθπξσζεΫ απφ δεκφζηα αξρΪ Ϊ απφ δηθεγφξν. Γηα ηα 
Ωγγξαθα πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ αιινδαπΪ αξρΪ γΫλνληαη δεθηΨ επθξηλΪ θσηναληΫγξαθα απφ 
αληΫγξαθα πνπ Ωρνπλ επηθπξσζεΫ απφ δηθεγφξν. Ν ΓΔΓΓΖΔ πΨλησο κπνξεΫ ζε νπνηνδΪπνηε 
ζηΨδην ηεο δηαδηθαζΫαο λα δεηΪζεη ηελ ππνβνιΪ πξσηνηχπνπ Ϊ επηθπξσκΩλνπ αληηγξΨθνπ. 

Νη πξνζθνξΩο πεξηιακβΨλνπλ ππνρξεσηηθΨ θαη κε πνηλΪ απφξξηςεο φια ηα ζηνηρεΫα πνπ 
θαζνξΫδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ππνβΨιινληαη κΩζα ζε ζθξαγηζκΩλν θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε 
«ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ», ζηνλ νπνΫν αλαγξΨθνληαη ε επσλπκΫα ηνπ πξνζθΩξνληνο, ν 
αξηζκφο θαη ν ηΫηινο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο.   
Ν θΨθεινο πξνζθνξΨο πεξηΩρεη ηξεηο (3) ζθξαγηζκΩλνπο θαθΩινπο (Α΄, Β΄ θαη Γ΄) κε ηηο Ϋδηεο 
αθξηβψο επηζεκΨλζεηο ηνπ θαθΩινπ πξνζθνξΨο θαη ζπγθεθξηκΩλα: 

12.2. ΦΑΘΔΙΝΠ Α΄ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Ν «ΦΨθεινο Α΄ - ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο» πεξηΩρεη: 
12.2.1. ΠπκπιεξσκΩλν ην ΡππνπνηεκΩλν Έληππν πεχζπλεο ΓΪισζεο (Ρ.Δ..Γ.) ζην νπνΫν ν 
πξνζθΩξσλ επηβεβαηψλεη φηη πιεξνΫ ηηο πξνυπνζΩζεηο ησλ Ψξζξσλ 6 θαη 7 ηεο παξνχζαο γηα ηε 
ζπκκεηνρΪ ηνπ. ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπ ΡππνπνηεκΩλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο ΓΪισζεο 
(Ρ.Δ..Γ.), εΫλαη δπλαηΪ, κε κφλε ηελ ππνγξαθΪ ηνπ θαηΨ πεξΫπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα ε  απφδεημε κε ζπλδξνκΪο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 
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παξΨγξαθν 6.1.1. γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εΫλαη κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ 
ειΩγρνπ ζε απηφλ. Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα γηα ηελ εθαξκνγΪ ηεο παξνχζαο 
παξαγξΨθνπ, λνεΫηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 
Ϊ ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΪο ηνπ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο, Ϊ, ην αξκνδΫσο 

εμνπζηνδνηεκΩλν θπζηθφ πξφζσπν  πνπ ζα εθπξνζσπεΫ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα γηα δηαδηθαζΫεο 
ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ Ϊ γηα ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρν ΡΔΓ κπνξεΫ λα 
ππνγξΨθεηαη Ωσο δΩθα (10) εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ 

πξνζθνξψλ. 
12.2.2. Νη ελψζεηο/θνηλνπξαμΫεο/πξνζσξηλΩο ζπκπξΨμεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππνβΨιινπλ 
θνηλΪ πξνζθνξΨ,  ππνβΨιινπλ  ην ΡΔΓ γηα θΨζε νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζπκκεηΩρεη ζε απηΩο.  
12.2.3. Πηελ πεξΫπησζε πνπ πξνζθΩξσλ ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξΫησλ ζχκθσλα κε ην 
Ψξζξν 7.2. ηεο παξνχζαο, νθεΫιεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζρεηηθΨ πεδΫα ηνπ Ρ.Δ..Γ. θαη Ρ.Δ..Γ. 
ζα ππνβΨιιεηαη θαη απφ ηνλ ηξΫην. 

12.2.4. Πηελ πεξΫπησζε πνπ ν πξνζθΩξσλ πξνηΫζεηαη λα αλαζΩζεη ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιΨβν, νθεΫιεη λα ην δειψζεη ζην ζρεηηθφ πεδΫν ηνπ Ρ.Δ..Γ. θαη εθφζνλ ην ηκΪκα απηφ 
ππεξβαΫλεη ζε πνζνζηφ ην ηξηΨληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεΫ, 
ηφηε Ρ.Δ..Γ. ππνβΨιιεηαη θαη απφ ηνλ ππεξγνιΨβν.  
12.2.5. Ρπρφλ ζηνηρεΫα πνπ θαηΨ ηελ πεξηερφκελε ζην ΡΔΓ δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο, ζην 

πξφζσπν ηνπ νπνΫνπ ζπληξΩρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ, απνδεηθλχνπλ φηη ηα κΩηξα πνπ Ωιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδεΫμνπλ ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ θαηΨ ην Ψξζξν 6.4 ηεο παξνχζαο.  

12.2.6. Ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεΫ λα δεηεΫ απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ ζεκεΫν 
θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο, λα ππνβΨινπλ φια Ϊ νξηζκΩλα δηθαηνινγεηηθΨ, πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ ηελ απνπζΫα ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ/θαη ηε ζπλδξνκΪ ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο 
επηινγΪο, φηαλ απηφ απαηηεΫηαη γηα ηελ νξζΪ δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο.  
  
12.3. ΦΑΘΔΙΝΠ Β΄ - ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
Ν «ΦΨθεινο Β΄ - ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» πξΩπεη λα πεξηΩρεη ηα αλαγθαΫα ηερληθΨ ζηνηρεΫα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαθΩξνληαη θαησηΩξσ (ζεκεηψλεηαη, φηη νη ΡερληθΩο 
ΞξνδηαγξαθΩο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 8 ππεξηζρχνπλ ζε θΨζε πεξΫπησζε): 
12.3.1. Ξνζφηεηα θαη εΫδνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη ζπκκεηΩρνληεο 
ζπκπιεξψλνπλ ην πφδεηγκα ΡερληθΪο ΞξνζθνξΨο ζχκθσλα κε ην ΞαξΨξηεκα 5. 
12.3.2. Φχιιν ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη ε 

ζπκκφξθσζΪ ηνπο πξνο ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο, ζχκθσλα κε ην ΞαξΨξηεκα 8.  

12.3.3. ΝπνηαδΪπνηε, θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, επηπιΩνλ ηερληθΨ ζηνηρεΫα.  
12.3.4. ΓΪισζε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρΪο ησλ φξσλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη Πχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην ΞαξΨξηεκα 4. 
 
 
12.4. ΦΑΘΔΙΝΠ Γ΄ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
Ν «ΦΨθεινο Γ΄ - ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» πξΩπεη λα πεξηΩρεη ηα αλαγθαΫα νηθνλνκηθΨ ζηνηρεΫα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δειαδΪ:  
12.4.1. Ρν πφδεηγκα ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 5 ζπκπιεξσκΩλν κε ηηκΩο 
κνλΨδαο θαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζΫεο, εθθξαζκΩλεο ζε επξψ θαη γξακκΩλεο αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξΨθσο. 
12.4.2. Νη ηηκΩο δελ ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγΪ ζε φιε ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο 
ζπκβΨζεσο. ΞξνζθνξΩο πνπ πεξηιακβΨλνπλ ξΪηξα ηζνηηκΫαο μΩλνπ λνκΫζκαηνο Ϊ 

νπνηνπζδΪπνηε  Ψιινπο  φξνπο Ϊ αηξΩζεηο απνξξΫπηνληαη. 

12.4.3. Πεκεηψλεηαη, φηη νη ηηκΩο πεξηιακβΨλνπλ φιεο ηηο λφκηκεο θξαηΪζεηο θαη επηβαξχλζεηο, 
εθηφο απφ ηνλ θφξν πξνζηηζΩκελεο αμΫαο ν νπνΫνο βαξχλεη ηνλ ΓΔΓΓΖΔ κε ηνλ ζπληειεζηΪ πνπ 
ζα ηζρχεη θαηΨ ηνλ ρξφλν εθδφζεσο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγΫνπ ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ.  
 
13. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
Ζ πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη ηδΫσο ζε θΨζε κΫα απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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13.1. Αλ δελ ππνβιΪζεθε εκπξφζεζκα Ϊ δελ ππνβιΪζεθε  κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθΩξεηαη 

αλσηΩξσ.  
13.2. Αλ ππνβιΪζεθε απφ  νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ δελ Ωρεη δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο. 
13.3. Αλ ππνβιΪζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ κΫα πξνζθνξΩο απφ ηνλ Ϋδην νηθνλνκηθφ θνξΩα εΫηε 
απηνηειψο εΫηε σο κΩινο Ωλσζεο/θνηλνπξαμΫαο/πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο.  

13.4. Αλ απνηειεΫ ελαιιαθηηθΪ πξνζθνξΨ.  
13.5. Αλ δελ αθνξΨ ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  
13.6. Αλ απνθιΫλεη νπζησδψο απφ ηηο απαηηΪζεηο ηνπ Ψξζξνπ 12 ηεο  παξνχζαο σο πξνο ηε 

κνξθΪ ησλ πξνζθνξψλ Ϊ δελ πεξηιακβΨλεη φια αλεμαηξΩησο ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ 
πξνβιΩπνληαη ζην Ϋδην Ψξζξν. 
13.7. Αλ ην επΨγγεικα πνπ αζθεΫ ν πξνζθΩξσλ, κε ην νπνΫν εΫλαη γξακκΩλνο ζην νηθεΫν 
ΔπηκειεηΪξην, φπσο δειψλεηαη  ζην ΡΔΓ, δελ εΫλαη ζπλαθΩο πξνο ην αληηθεΫκελν ηεο 
ζπκβΨζεσο. 
13.8. Αλ ν πξνζθΩξσλ ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξΫηνπ/ηξΫησλ θνξΩσλ γηα ηελ πιΪξσζε 

ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ηνπ Ψξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θαη εΫηε ηα θξηηΪξηα απηΨ δελ 
πιεξνχληαη νχηε απφ ηνλ επηθαινχκελν ηξΫην εΫηε δελ απνδεηθλχεηαη φηη ν πξνζθΩξσλ ζα Ωρεη 
πξΨγκαηη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ ηνπο αλαγθαΫνπο πφξνπο κΩζσ ηνπ ηξΫηνπ. 
13.9. Αλ ζε απηΪ δειψλεηαη δηΨξθεηα ηζρχνο κηθξφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε ζην Ψξζξν 10 
ηεο παξνχζαο.  

13.10.  Αλ ζηελ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ε ηηκΪ δελ εΫλαη εθθξαζκΩλε ζε επξψ Ϊ πεξηΩρεη φξνπο 
αλαπξνζαξκνγΪο ηνπ ηηκΪκαηνο Ϊ ξΪηξα μΩλνπ λνκΫζκαηνο Ϊ Ψιινπο νπνηνπζδΪπνηε φξνπο κε 

πξνβιεπφκελνπο ζηελ παξνχζα Αλ πεξηΩρεη αληΫθξνπζε νπνηνπδΪπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο Ϊ 
επηθχιαμε Ϊ αΫξεζε Ϊ αλ δελ πξνθχπηεη απφ απηΪ κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκΪ θαη ε 
πιΪξεο απνδνρΪ φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. 
13.11.  Αλ πεξηΩρεη αηΩιεηεο, ειιεΫςεηο, αζΨθεηεο Ϊ ζθΨικαηα, πνπ δελ επηδΩρνληαη 
ζπκπιΪξσζεο Ϊ δηφξζσζεο θαηΨ ην Ψξζξν 14 ηεο παξνχζαο Ϊ, αλ θαη επηδΩρνληαη 
ζπκπιΪξσζεο Ϊ δηφξζσζεο, ν πξνζθΩξσλ δελ ηηο απνθαηΨζηεζε Ϊ δελ Ωδσζε ηθαλνπνηεηηθΩο 
εμεγΪζεηο.  

13.12.  Αλ παξαβηΨδεη Ϊ δελ θαιχπηεη πιΪξσο ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο θαη απαηηΪζεηο ηεο 
παξνχζαο.  
13.13.  Αλ ν  πξνζσξηλφο ΑλΨδνρνο παξαιεΫςεη ηελ Ωγθαηξε θαη πξνζΪθνπζα ππνβνιΪ φισλ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαηΨ ην Ψξζξν 16 ηεο παξνχζαο. 
13.14.  Αλ ε πξνζθεξφκελε ηηκΪ απνθαιχπηεηαη, Ψκεζα Ϊ Ωκκεζα, ζε Ψιια νπνηαδΪπνηε 

ζηνηρεΫα, πιελ ηνπ θαθΩινπ ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο.  

13.15. Αλ δελ ηεξνχληαη νη δηαηΨμεηο γηα ηηο απαγνξεχζεηο πνπ απνξξΩνπλ απφ ην Ψξζξν 57 
ηνπ ΠπληΨγκαηνο.  
 
 

14. ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
14.1. ΘαηΨ ηε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεΫ λα θαιεΫ εγγξΨθσο 
ηνπο πξνζθΩξνληεο λα δηεπθξηλΫδνπλ Ϊ λα ζπκπιεξψλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο πνπ 

Ωρνπλ ππνβΨιεη, κΩζα ζε πξνζεζκΫα επηΨ (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα απνζηνιΪο ζε 
απηνχο ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο. ΝπνηαδΪπνηε δηεπθξΫληζε Ϊ ζπκπιΪξσζε ππνβΨιιεηαη απφ 
ηνπο πξνζθΩξνληεο ρσξΫο λα Ωρεη δεηεζεΫ απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ δελ ιακβΨλεηαη ππφςε. Ζ πην πΨλσ 
δηεπθξΫληζε Ϊ ζπκπιΪξσζε αθνξΨ κφλν ζηηο αζΨθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκΩιεηεο Ϊ πξφδεια 
ηππηθΨ ζθΨικαηα πνπ επηδΩρνληαη δηφξζσζε Ϊ ζπκπιΪξσζε, φπσο ηδΫσο παξΨιεηςε 
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκΩλε αξΫζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζΫαο θαη ζΪκαλζεο ηνπ θαθΩινπ θαη 

ησλ  θαθΩισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθΩο θαη θξαζηηθΩο απνθιΫζεηο ησλ εγγξΨθσλ ηεο 

πξνζθνξΨο απφ ηελ νξνινγΫα ησλ εγγξΨθσλ ηεο  δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, πνπ δελ 
επηθΩξνπλ Ωλλνκεο ζπλΩπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιεΫςεηο σο πξνο ηα 
λνκηκνπνηεηηθΨ ζηνηρεΫα, πιεκκειΪ ζΪκαλζε αληηγξΨθσλ, πνπ εθδΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ Λ 4250/2014,   , κεηαθξΨζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ Ϊ 
βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνΫεζε ηεο δνκΪο ησλ εγγξΨθσλ ηεο πξνζθνξΨο απφ ηα ππνδεΫγκαηα,   
πνπ ζεζπΫδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθΩο πξΨμεηο Ϊ ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιΪξσζε Ϊ 
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δηεπθξΫληζε δελ επηηξΩπεηαη λα Ωρεη σο ζπλΩπεηα κεηαγελΩζηεξε αληηθαηΨζηαζε Ϊ ππνβνιΪ 

εγγξΨθσλ ζε ζπκκφξθσζε φξσλ ηεο δηαθΪξπμεο, αιιΨ κφλν ηε δηεπθξΫληζε Ϊ ζπκπιΪξσζε, 
αθφκα θαη κε λΩα Ωγγξαθα, εγγξΨθσλ Ϊ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ωρνπλ Ϊδε ππνβιεζεΫ. Ζ 
δηεπθξΫληζε Ϊ ζπκπιΪξσζε απηΪ δελ κπνξεΫ λα εηζΨγεη δηαθξΫζεηο, Ψληζε κεηαρεΫξηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ Ϊ λα Ωρεη σο ζπλΩπεηα επλντθΪ κεηαρεΫξηζε ζπγθεθξηκΩλνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΩα ζηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
14.2. Ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεΫ επΫζεο, κΩζα ζε πξνζεζκΫα επηΨ (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα  
θνηλνπνΫεζεο ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο, λα δεηΪζεη Ωγγξαθε δηεπθξΫληζε ηνπ πεξηερνκΩλνπ ηεο 

ηερληθΪο Ϊ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο, αλ πεξηΩρεη αζΨθεηεο, Ϊζζνλνο ζεκαζΫαο αηΩιεηεο, 
επνπζηψδεηο παξαιεΫςεηο Ϊ πξφδεια ηππηθΨ Ϊ ππνινγηζηηθΨ ζθΨικαηα πνπ ν ΓΔΓΓΖΔ θξΫλεη φηη 
κπνξεΫ λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξΫληζε απηΪ δελ πξΩπεη λα Ωρεη σο απνηΩιεζκα ηελ νπζηψδε 
αιινΫσζε ηεο πξνζθνξΨο, ζχκθσλα κε ηα θξηηΪξηα αλΨζεζεο θαη δελ πξΩπεη λα πξνζδΫδεη 
αζΩκηην αληαγσληζηηθφ πιενλΩθηεκα ηεο ζπγθεθξηκΩλεο πξνζθνξΨο ζε ζρΩζε κε ηηο ινηπΩο.  
14.3. Ζ παξνρΪ ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλΫζεσλ θαηΨ ηα αλσηΩξσ δΫδεηαη νπσζδΪπνηε ζηνλ 

πξνζθΩξνληα, αλ επΫθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζΫα, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο Ϊ ησλ ινηπψλ εγγξΨθσλ ηεο πξνζθνξΨο.  
 
15. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
15.1. Ζ δηαδηθαζΫα απνζθξΨγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγεΫηαη ζε εληαΫν 

ζηΨδην.  
15.2. ΞΑΟΑΙΑΒΖ: Ζ ΔπηηξνπΪ θαη’ αξρΪλ παξαιακβΨλεη ηηο πξνζθνξΩο πνπ ππνβΨιινληαη 

ζε απηΪ θαη θαηαγξΨθεη ηελ επσλπκΫα ησλ πξνζθεξφλησλ ζην Ξξαθηηθφ ΑπνζθξΨγηζεο 
Ξξνζθνξψλ, θαηΨ ζεηξΨ παξΨδνζεο. ΑκΩζσο κεηΨ ηελ εθπλνΪ ηεο ψξαο ιΪμεο παξαιαβΪο 
πξνζθνξψλ, ν Ξξφεδξνο ηεο ΔπηηξνπΪο παξαιακβΨλεη απφ ηελ πεξεζΫα ηνπ Ξξσηνθφιινπ ηηο 
πξνζθνξΩο πνπ Ωρνπλ θαηαηεζεΫ εθεΫ θαη θαηαγξΨθεη ζην Ξξαθηηθφ ΑπνζθξΨγηζεο ηηο επσλπκΫεο 
ησλ αληΫζηνηρσλ πξνζθεξφλησλ, νπφηε θαη θεξχζζεη πεξαησκΩλε ηε δηαδηθαζΫα παξαιαβΪο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
15.3. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ/ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ: Πηε ζπλΩρεηα ε ΔπηηξνπΪ απνζθξαγΫδεη ηνπο Θχξηνπο 

ΦαθΩινπο Ξξνζθνξψλ κε ηε ζεηξΨ κε ηελ νπνΫα Ωρνπλ θαηαγξαθεΫ νη πξνζθνξΩο θαη ειΩγρεη 
ηελ χπαξμε ησλ ΦαθΩισλ Α΄ («ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο»), Β΄ («ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ») θαη 
Γ΄ («ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ»). ΚεηΨ απνζθξαγΫδνληαη ν ΦΨθεινο Α΄ («ΓηθαηνινγεηηθΨ 
ΠπκκεηνρΪο»), ν ΦΨθεινο Β΄ («ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ») θαη ν ΦΨθεινο Γ΄ («ΝηθνλνκηθΪ 
ΞξνζθνξΨ») θαη κνλνγξΨθνληαη απφ ηελ ΔπηηξνπΪ φια ηα Ωγγξαθα θαη ζηνηρεΫα πνπ ππΨξρνπλ 

ζε απηνχο. ΘαηΨ ηελ απνζθξΨγηζε ησλ θαθΩισλ απηψλ δηθαηνχληαη λα παξΫζηαληαη νη 

πξνζθΩξνληεο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνΫ ηνπο Ϊ εμνπζηνδνηεκΩλα απφ απηνχο πξφζσπα.  
15.4. ΚεηΨ ηελ απνζθξΨγηζε ε αξκφδηα επηηξνπΪ πξνβαΫλεη ζηνλ Ωιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ θαθΩισλ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη «ΝηθνλνκηθΪ 
ΞξνζθνξΨ» θαη ζπληΨζζεη αληΫζηνηρν πξαθηηθφ, ζην νπνΫν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθΩξνληεο, ηα 
δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο,  νη ηερληθΩο πξνζθνξΩο, νη νηθνλνκηθΩο πξνζθνξΩο, θαζψο θαη ηα 
απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζΪο ηνπο, θαηΨ ζεηξΨ  θαηΨηαμεο  θαη κε ην νπνΫν 
εηζεγεΫηαη γηα ηηο πξνζθνξΩο πνπ πξΩπεη λα απνξξηθζνχλ σο απαξΨδεθηεο θαη εθεΫλεο πνπ 

πξΩπεη λα γΫλνπλ απνδεθηΩο σο παξαδεθηΩο, θαζψο θαη γηα ηελ ηειηθΪ θαηΨηαμε ησλ 
παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ . 
15.5. Ζ εηζΪγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπΪο δηαβηβΨδεηαη ζηνλ Γ/ληΪ ηεο ΓΞΘΔ ν νπνΫνο 
απνθαζΫδεη. 
15.6. ΓηεπθξηλΫζεηο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 14 ηεο παξνχζαο θαζψο θαη νη απαληΪζεηο ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζε απηΩο δεηνχληαη θαη ππνβΨιινληαη εγγξΨθσο. Νη δηεπθξηλΫζεηο πνπ 

δεηΪζεθαλ απφ νξηζκΩλν πξνζθΩξνληα θαζψο θαη ε απΨληεζΪ ηνπο ζε απηΩο θνηλνπνηνχληαη ζε 

φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο. 
15.7.  Όζνη ππΩβαιαλ πξνζθνξΩο κπνξνχλ λα ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ απνθΨζεσλ ηνπ 
ΓΔΓΓΖΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο γλσκνδνηηθΪο επηηξνπΪο θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ 
ινηπψλ πξνζθεξφλησλ. Δμαηξνχληαη απφ ην δηθαΫσκα γλψζεο εθεΫλα ηα ζηνηρεΫα ηεο ηερληθΪο 
πξνζθνξΨο, ηα νπνΫα ν πξνζθΩξσλ Ωρεη ραξαθηεξΫζεη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ σο εκπηζηεπηηθΨ, 
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ Ϊ εκπνξηθνχ απνξξΪηνπ. Γηα λα ιεθζεΫ ππφςε απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ν 
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ραξαθηεξηζκφο ζηνηρεΫσλ ηεο πξνζθνξΨο σο εκπηζηεπηηθψλ, πξΩπεη  ζηνλ νηθεΫν ππνθΨθειν λα 

πεξηιακβΨλεηαη θαη  ζρεηηθΪ αηηηνιφγεζε, ζηελ νπνΫα λα αλαθΩξνληαη ξεηΨ φιεο νη ζρεηηθΩο 
δηαηΨμεηο λφκνπ Ϊ δηνηθεηηθΩο πξΨμεηο πνπ επηβΨιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΩλεο 
πιεξνθνξΫαο, θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκΩλνη ιφγνη, γηα ηνπο νπνΫνπο ε ζπγθεθξηκΩλε πιεξνθνξΫα 
εΫλαη εκπηζηεπηηθΪ. Γελ ραξαθηεξΫδνληαη σο εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηηο ηηκΩο 

κνλΨδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο ηερληθΪο 
πξνζθνξΨο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζΪ ηεο. 
15.8.   Αλ ν Ωιεγρνο ησλ ΦΨθεισλ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ απνβεΫ αξλεηηθφο, ηα 

απνηειΩζκαηα ηεο δηαδηθαζΫαο καηαηψλνληαη. 
 
16. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  
16.1. ΚεηΨ ην πΩξαο ηεο δηαδηθαζΫαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα ΔπηηξνπΪ   
θαιεΫ ηνλ  πξνζθΩξνληα κε ηε ρακειφηεξε ηηκΪ, ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε 
(πξνζσξηλφ αλΨδνρν), λα ππνβΨιεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ  Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ κΩζα ζε 

πξνζεζκΫα δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο εηδνπνΫεζεο.  
16.2. Ρα δηθαηνινγεηηθΨ  πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ εΫλαη ηα αλαθεξφκελα ζην ΞαξΨξηεκα 7 ηεο 
παξνχζαο. 
16.3. Ρα δηθαηνινγεηηθΨ  πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβΨιινληαη κΩζα ζε ζθξαγηζκΩλν θΨθειν 
πνπ θαηαηΫζεηαη Ϊ απνζηΩιιεηαη ηαρπδξνκηθΨ ζηελ πεξεζΫα πνπ δηελεξγεΫ ηνλ δηαγσληζκφ θαη 

πξΩπεη λα εΫλαη πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4250/2014, λα  ζπληΨζζνληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ λα ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε 

κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. ΔηδηθΨ, ηα αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα  ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν 
αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν.  Πηα αιινδαπΨ δεκφζηα Ωγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΨ εθαξκφδεηαη ε ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984, εθφζνλ ηα Ωγγξαθα απηΨ εθδΫδνληαη απφ ΑξρΩο ζπκβαιιφκελσλ ζηε Πχκβαζε ηεο 
ΣΨγεο  θξαηψλ. 

Ν θΨθεινο απηφο θΩξεη ηηο ελδεΫμεηο: 
«ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ  ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ … (αξηζκφο 
δηαθΪξπμεο ΓΔΓΓΖΔ). 
Αξηζκφο Γηαγσληζκνχ: … 
ΔπσλπκΫα, Έδξα ΞξνζθΩξνληνο: … 

ΠεκεΫσζε: Λα κελ αλνηρζεΫ παξΨ κφλν απφ ηελ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ» 

16.4. ΚΩζα ζε  πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  Ξξνζσξηλνχ 
Αλαδφρνπ, ε ΔπηηξνπΪ απνζθξαγΫδεη ηνλ ΦΨθειν θαη ειΩγρεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο. 
Όζνη ππΩβαιαλ παξαδεθηΪ πξνζθνξΨ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα Ωρνπλ πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελφ ηνπ. 
16.5. Αλ δελ ππνβιεζνχλ δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο Ϊ ππΨξρνπλ ειιεΫςεηο ζε απηΨ πνπ 
ππνβιΪζεθαλ, παξΩρεηαη πξνζεζκΫα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν λα ηα ππνβΨιεη Ϊ λα ηα 
ζπκπιεξψζεη, κΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο 

εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ. Ζ ΔπηηξνπΪ κπνξεΫ λα παξαηεΫλεη ηελ πξνζεζκΫα απηΪ, εθφζνλ ε 
παξΨηαζε αηηηνινγεΫηαη επαξθψο.  
16.6. Αλ ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο δελ ππνβΨιεη εκπξφζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο 
Ϊ απφ ηνλ Ωιεγρφ ηνπο πξνθχςεη, φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ κε  ην ΡΔΓ πεξΫ κε 
ζπλδξνκΪο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ζπλδξνκΪο ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ησλ Ψξζξσλ 
6 θαη 7 ηεο παξνχζαο εΫλαη ςεπδΪ Ϊ αλαθξηβΪ, απνξξΫπηεηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη επαλαιακβΨλεηαη ε δηαδηθαζΫα κε  ηελ θιΪζε ηνπ επφκελνπ ζε ζεηξΨ θαηΨηαμεο 

πξνζθΩξνληνο γηα ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ  θαη νχησ θαζ’ εμΪο.  Αλ 
θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ πξνζθνκΫζεη εκπξφζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο 
Ϊ δελ ππΩβαιε αιεζΪ θαη αθξηβΪ δΪισζε, ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο καηαηψλεηαη.  
16.7. Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔπηηξνπΪ θαη ηε δηαβΫβαζε ηνπ θαθΩινπ ζηνλ Γ/ληΪ ηεο ΓΞΘΔ σο 
απνθαηλφκελν φξγαλν γηα ηελ Ωθδνζε απφθαζεο εΫηε θαηαθχξσζεο εΫηε καηαΫσζεο ηεο 
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δηαδηθαζΫαο. Ρα πξαθηηθΨ θαη νη απνθΨζεηο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο πξνζθΩξνληεο 

πνπ ππΩβαιαλ παξαδεθηΩο πξνζθνξΩο. 
 
17. ΝΤΗΓΔΛΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ 
17.1. Αλ κεηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο επΩιζνπλ Ϊ θαηαζηνχλ γλσζηΩο ζηνλ 

πξνζθΩξνληα κεηαβνιΩο ζηηο πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο, νη νπνΫεο πξνβιΩπνληαη ζηα Ψξζξα 6 
θαη 7 ηεο παξνχζαο («Ιφγνη Απνθιεηζκνχ» - «ΘξηηΪξηα ΞνηνηηθΪο ΔπηινγΪο») θαη ηηο νπνΫεο ν 
πξνζθΩξσλ δΪισζε κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπ, ν πξνζθΩξσλ νθεΫιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ΓΔΓΓΖΔ 

ακειιεηΫ θαη πΨλησο ην αξγφηεξν κΩρξη ηελ θνηλνπνΫεζε ζε απηφλ ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιΪο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαηΨ ην Ψξζξν  16 ηεο παξνχζαο.  
17.2. Πηελ πεξΫπησζε Ωγθαηξεο εηδνπνΫεζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηηο αλσηΩξσ κεηαβνιΩο ε 
πξνζθνξΨ, εθφζνλ δελ πιεξνΫ πιΩνλ ηηο πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο, απνξξΫπηεηαη.  
  
18. ΑΞΝΦΑΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

18.1. Δθφζνλ ν Ωιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  
απνβαΫλεη ζεηηθφο, ν Γ/ληΪο ηεο ΓΞΘΔ  σο απνθαηλφκελν φξγαλν εθδΫδεη ηελ πξΨμε 
θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνΫα ελζσκαηψλνληαη ηα απνηειΩζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  
18.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζψο θαη ηα πξαθηηθΨ απνζθξΨγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θνηλνπνηνχληαη ακΩζσο ζε φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο επΫ απνδεΫμεη κε ηνλ 

πξφζθνξν θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηξφπν θαη εηδηθφηεξα κε ηειενκνηνηππΫα, ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκεΫν Ϊ ηαρπδξνκηθΨ.  

 
 
19. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  
19.1. Πε Ωλζηαζε ππφθεηληαη ε δηαθΪξπμε, ε απφθαζε απνδνρΪο Ϊ απφξξηςεο πξνζθνξψλ 
θαζψο θαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
19.2. Νη αλσηΩξσ ελζηΨζεηο ππνβΨιινληαη εγγξΨθσο ζηελ ΔπηηξνπΪ κΩζα ζε πΩληε εκΩξεο 
απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ΔηδηθΨ νη ελζηΨζεηο 

θαηΨ ηεο δηαθΪξπμεο ππνβΨιινληαη  ζε πξνζεζκΫα πνπ εθηεΫλεηαη κΩρξη ην Ϊκηζπ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηΪκαηνο απφ ηε δεκνζΫεπζε ηεο δηαθΪξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ 
εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκΫαο απηΪο 
ζπλππνινγΫδνληαη θαη νη εκεξνκελΫεο ηεο δεκνζΫεπζεο θαη ηεο ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ. Ν 
ΓΔΓΓΖΔ απνθαζΫδεη επΫ ησλ ελζηΨζεσλ κΩζα ζε δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ ππνβνιΪ ηεο. ΚεηΨ 

ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο πξνζεζκΫαο απηΪο ηεθκαΫξεηαη ε απφξξηςε ηεο Ωλζηαζεο.  Πηελ 

πεξΫπησζε ηεο Ωλζηαζεο θαηΨ ηεο δηαθΪξπμεο, ν ΓΔΓΓΖΔ απνθαζΫδεη ζε θΨζε πεξΫπησζε πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ησλ πξνζθνξψλ.  
 
20. ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
20.1. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα καηαηψζεη ηα απνηειΩζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 
νπνηαδΪπνηε θΨζε κΩρξη ηελ θαηαθχξσζε. ΚαηαΫσζε κπνξεΫ λα απνθαζηζζεΫ, ηδΫσο ζηηο 
αθφινπζεο: 

20.1.1. Αλ κεηαβιΪζεθαλ νη αλΨγθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ σο πξνο ηηο δεηνχκελεο ππεξεζΫεο.  
20.1.2. Αλ ε  πξνζθνξΨ θξΫλεηαη σο κε ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε.  
20.1.3. Αλ δελ αλαπηχρζεθε επαξθΪο αληαγσληζκφο Ϊ αλ ππΨξρνπλ ππφλνηεο φηη Ωγηλε 
ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ  πξνζθεξφλησλ Ϊ Ψιιε πξνζπΨζεηα λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 
20.1.4. Αλ ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο δηεμΪρζε παξΨηππα. 
20.1.5. Πε θΨζε Ψιιε πεξΫπησζε ζνβαξνχ ιφγνπ πνπ επηβΨιιεη ηε καηαΫσζε. 

20.2. Πε πεξΫπησζε καηαΫσζεο νη  πξνζθΩξνληεο δελ Ωρνπλ δηθαΫσκα απνδεκΫσζεο.  

 
21. ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΔ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ 
21.1. ΚεηΨ ηελ Ωθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη εθφζνλ δελ αζθεζνχλ εκπξφζεζκα 
ελζηΨζεηο Ϊ εθφζνλ απηΩο απνξξηθζνχλ, ν ΓΔΓΓΖΔ πξνζθαιεΫ ηνλ αλΨδνρν λα ππνβΨιεη ηελ 
εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο ζχκθσλα κε ην ΞαξΨξηεκα 3 θαη λα ππνγξΨςεη ηε ζχκβαζε κΩζα ζε 
πξνζεζκΫα  Ωσο εΫθνζη (20) εκΩξεο απφ ηε ιΪςε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο.   
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21.2. ΔΨλ ν αλΨδνρνο δελ πξνζΩιζεη εκπξφζεζκα γηα λα ππνβΨιεη ηελ εγγχεζε θαιΪο 

εθηΩιεζεο θαη λα ππνγξΨςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο, θαη ε δηαδηθαζΫα θαηαθχξσζεο 
επαλαιακβΨλεηαη κε ηνλ πξνζθΩξνληα, πνπ πξνζΩθεξε ηελ ακΩζσο επφκελε θαηΨ ζεηξΨ 
θαηΨηαμεο ηηκΪ θαη νχησ θαζ’ εμΪο. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ πξνζΩιζεη γηα λα 
ππνβΨιεη εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο θαη λα ππνγξΨςεη ηε ζχκβαζε, ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο 

καηαηψλεηαη.  
 
22. ΠΚΒΑΠΖ - ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

22.1. Νη φξνη ηεο ζπκβΨζεσο κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη αλαδφρνπ αλαθΩξνληαη ζην ζπλεκκΩλν 
ζηελ παξνχζα ΞαξΨξηεκα 9.  
22.2.   ΡξνπνπνΫεζε ηεο ζπκβΨζεσο, κεηΨ ηε ζχλαςΪ ηεο, κπνξεΫ λα γΫλεη κφλν κε θνηλΪ 
ζπκθσλΫα κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη αλαδφρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθνξνπνηεΫ νπζησδψο 
ην ραξαθηΪξα ηεο ζπκβΨζεσο θαηΨ ην Ψξζξν 337 ηνπ λ. 4412/2016.   
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ: 
ΔπηζπλΨπηνληαη ηα αθφινπζα παξαξηΪκαηα, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο ηεο παξνχζαο: 
1. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
«ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, 
ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ » 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

Α/Α  Ξεξηγξαθή Δξγαζίαο  
Κνλάδα 
Κέηξεζεο  

Ξνζφηεηα  
 

Ρηκή 
Κνλάδαο  

(€)  

Ξξνυπνινγηδφκελε  
Ρηκή αλά εξγαζία  

(€)  

1 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ 
(ηεηξακελ ηα Ϋα - Ξφιε )  

Ρεκ .  55.000 0,28 15.400,00 

2 
ΞεξηνρΪ  ΡξηθΨισλ 
(ηεηξακελ ηα Ϋα -ΣσξηΨ)  

Ρεκ.  45.000 0,38 17.100,00 

3 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ (εμακεληα Ϋα 
απνκαθξπζκΩλα)  

Ρεκ.  800 1,00 800,00 

4 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ (εμακεληα Ϋα 
αξδεπη ηθΨ)   

Ρεκ.  1.800 2,50 4.500,00 

5 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ  
(κελ ηα Ϋα XT )  

Ρεκ.  4.800 1,50 7.200,00 

6 
 ΞξαθηνξεΫν ΘαιακπΨθαο   
(ηεηξακελ ηα Ϋα)  

Ρεκ.  30.000 0,38 11.400,00 

7 
ΞξαθηνξεΫν ΘαιακπΨθαο 
(εμακελ ηα Ϋα  αξδεπηηθΨ)  

Ρεκ.  300 2,50 750,00 

8 
ΞξαθηνξεΫν ΘαιακπΨθαο 
(κελ ηα Ϋα ΣΡ)  

Ρεκ.  800 1,50 1.200,00 

9 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο Ξφιε 
ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  3.000 0,084 252,00 

10 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
ΣσξηΨ ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  3.000 0,114 342,00 

11 

ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 

εμακεληα Ϋα απνκαθξπζκΩλα 
ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  200 0,30 60,00 

12 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
εμακεληα Ϋα αξδεπη ηθΨ  
ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  200 0,75 150,00 

13 
 

ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
κεληα Ϋα ΣΡ ΡξηθΨισλ  

Ρεκ .  400 0,45 180,00 
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Β. ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

      ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΝΟΗΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  

 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  

 

  ΓΖΚΝ ΡΟΗΘΘΑΗΥΛ  

 

ΝΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΗ ΓΖΚΝΗ ΔΗΛΑΗ:  

 

  ΞΙΖΠ  

  ΦΑΟΘΑΓΝΛΑΠ  

 

ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΑ: 

 

ΛΔΟΑΦΓΑ, ΑΔΡΝΠ, ΚΔΠΝΣΥΟΑ, ΑΟΚΑΡΥΙΗΘΝ, ΞΑΣΡΝΟΗ, ΙΑΦΗΛΑ, 

ΘΝΟΦΖ, ΠΘΑΟΞΑΟΗ, ΓΟΝΠΝΣΥΟΗ, ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ, ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗ 

ΓΑΟΓΗΘΗΝ, ΒΑΘΟΔΚΑ, ΚΝΠΣΝΦΡΝ, ΞΝΙΛΔΟΗ, ΙΗΒΑΓΝΣΥΟΗ, 

ΞΑΟΑΚΔΟΝ, ΒΑΙΘΑΛΝ, Λ. ΞΔΘΖ, ΞΙΑΡΑΛΑΘΗΑ, ΒΑΘΑΟΖ  

 

ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ  

 

  ΞΝΙΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ     

  

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΑ   ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   

ΠΟΛΤΘΕΑ, ΑΝΘΟΤΑ, ΧΑΛΙΚΗ, ΑΘΑΜΑΝΙΑ,ΓΑΡΔΙΚΙ, ΜΗΛΙΑ,   
ΑΓ,ΠΑΡΑΚΕΤΗ , ΚΑΣΑΦΤΣΟ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΣΕΦΑΝΙ, ΚΡΑΝΙΑ,  

ΔΟΛΙΑΝΑ 
      

 
 
 
Γ. ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ – ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 
 

1414 
 

14 
 

 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
ηεηξακεληα ηα  ΘαιακπΨθαο  

 
 
Ρεκ .  

 
 

3.000 
 

 
 

0,114 

 
 

342,00 

 
15 

 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
εμακεληα Ϋα αξδεπη ηθΨ 
ΘαιακπΨθαο  

 
 
Ρεκ .  

 
 

150  

 
 

0,75 

 
 

112,50 

 
 

16 

 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
κεληα Ϋα ΣΡ ΘαιακπΨθαο  

 
 
Ρεκ .  

 
 

300 

 
 

0,45 
 

 
 

135,00 

 
 
                        Ππλνιηθφ πξνυπνινγηδφκελν ηίκεκα (€)                                    

 
 
      59.923,50 
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ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

ΔΟΓΑΠΗΔΠ  ΑΞΝ  ΔΥΠ  

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΙΖΤΖΠ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ  01/11/2020 30/04/2021 

 
Γ. ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
ΒιΩπε ζρΩδην Ππκθσλεηηθνχ 
 
2. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Α. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ 
ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ 
ΓΔΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ 

Β. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ 
ΓΔΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ 
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3. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ξξνο 
ην ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ                           ΖκεξνκελΫα : 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ. (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.) 
Ξεξξαηβνχ 20 & Θαιιηξφεο 5, ΑΘΖΛΑ Ρ.Θ. 117 43 

 
 
1. Παο γλσξΫδνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηΨ θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ Ωλζηαζε ηνπ 

επεξγεηΪκαηνο ηεο δΫδεζεο, θαη απφ ην δηθαΫσκΨ καο λα ζαο πξνβΨινπκε φιεο ηηο νπνηεζδΪπνηε 
αθφκε θαη κε πξνζσπνπαγεΫο ελζηΨζεηο ηνπ πξσηνθεηιΩηε, ηδηαΫηεξα δε θΨζε Ψιιε Ωλζηαζε απφ 
ηα Ψξζξα 852-856, 862-864 θαη 865-869 ηνπ  Αζηηθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη απφ ηα ηπρφλ 
δηθαηψκαηα καο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηα πην πΨλσ Ψξζξα, εγγπφκαζηε, κε ηελ παξνχζα ξεηΨ, 
ακεηΨθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη επζπλφκαζηε ΩλαληΫ ζαο εηο νιφθιεξνλ θαη σο απηνθεηιΩηεο 
ππΩξ ηνπ ΞξνκεζεπηΪ ζαο 

....................................................................................................... πνπ εδξεχεη Ϊ 
θαηνηθεΫ 
....................................................................................................................................
.......... 
κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ      

...................................................................................................... 
(€                         ) γηα ηελ αθξηβΪ, πηζηΪ θαη εκπξφζεζκε εθπιΪξσζε φισλ ησλ 

νπνηαζδΪπνηε θχζεσο ππνρξεψζεσλ πνπ αλΩιαβε ν ελ ιφγσ ΞξνκεζεπηΪ ζαο, ζχκθσλα κε ηε 
Πχκβαζε πνπ ζπλνκνιφγεζε καδΫ ζαο γηα ηελ πξνκΪζεηα 
................................................................................... 
....................................................................................................................................
..................... 
κε αξηζκφ ......................................... αληΫγξαθν ηεο νπνΫαο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη 
δε κε ηελ παξνχζα Ϊ ιΪςε ηνχηνπ. 

 
 
2. Πηελ πεξΫπησζε πνπ, ιφγσ ηεο παξαπΨλσ εγγχεζεο, απνθαζΫζεηε θαηΨ ηελ ειεχζεξε 
θαη αδΩζκεπηε θξΫζε ζαο, ηελ νπνΫα ζα καο γλσζηνπνηΪζεηε, φηη ν ελ ιφγσ ΞξνκεζεπηΪο 
παξΩβε νπνηαδΪπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ Ωρεη αλαιΨβεη κε ηελ πην πΨλσ ζχκβαζε, 

ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβΨλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξΩσζε λα ζαο θαηαβΨινπκε 

ακΩζσο θαη ρσξΫο νπνηαδΪπνηε αληΫξξεζε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, νιφθιεξν Ϊ κΩξνο απηνχ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ζαο θαη κφιηο καο ην δεηΪζεηε, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη γηα απηΪ ηελ 
πιεξσκΪ νπνηαδΪπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελΩξγεηα Ϊ ζπγθαηΨζεζε εθ κΩξνπο ηνπ παξαπΨλσ 
ΞξνκεζεπηΪ θαη ρσξΫο λα ιεθζεΫ ππφςε νπνηαδΪπνηε ηπρφλ ζρεηηθΪ Ωλζηαζε επηθχιαμε Ϊ 
πξνζθπγΪ ηνπ ΞξνκεζεπηΪ ζε δηαηηεζΫα Ϊ ζε δηθαζηΪξηα κε αΫηεκα ηε κε θαηΨπησζε απηΪο ηεο 
εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο Ϊ ζΩζε απηΪο ζε δηθαζηηθΪ κεζεγγχεζε. 
 

3.Γειψλνπκε αθφκε φηη ε εγγχεζε καο απηΪ ζα ηζρχεη κΩρξη λα εθπιεξψζεη ν ΞξνκεζεπηΪο ζαο 
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλΩιαβε κε ηελ παξαπΨλσ Πχκβαζε θαη κε ηα ζπκπιεξψκαηΨ ηεο 
πνπ δελ πξνζαπμΨλνπλ ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ ηΫκεκα θαη κΩρξη λα καο επηζηξαθεΫ απηΪ ε 
εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καδΫ κε Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο πνπ ζα καο απαιιΨζζεη απφ απηΪλ ηελ 
εγγχεζε. 
 

Ρφπνο Ωθδνζεο, εκεξνκελΫα 

 
  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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4. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΓΖΙΥΠΖΠ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΝΟΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΠΚΒΑΠΖΠ. 
 
Α. ΓΖΙΥΠΖ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 
 Ν ππνγξΨθσλ (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.) ππνβΨιισ 

πξνζθνξΨ γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθΪξπμεο κε αξηζκφ …/……. ηεο πεξεζΫαο ζαο.  
 Κε ηελ παξνχζα δειψλσ φηη Ωρσ ιΨβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
ζχκβαζεο, ηνπο νπνΫνπο Ωρσ κειεηΪζεη κε πξνζνρΪ, θαη φηη ηνπο απνδΩρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 

ΖκεξνκελΫα: ………………. 
πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα: ……………… 

 
Β. ΓΖΙΥΠΖ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
ΞΟΝΠ 
ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 

 
 Ν ππνγξΨθσλ (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), κε ηελ 

ηδηφηεηΨ κνπ σο λνκΫκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξΫαο (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, 
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.) ππνβΨιισ πξνζθνξΨ γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθΪξπμεο κε αξηζκφ …/……. 
ηεο πεξεζΫαο ζαο.  
 Κε ηελ παξνχζα δειψλσ φηη Ωρσ ιΨβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
ζχκβαζεο, ηνπο νπνΫνπο Ωρσ κειεηΪζεη κε πξνζνρΪ, θαη φηη ηνπο απνδΩρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 

ΖκεξνκελΫα: ………………. 

πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα: ……………… 
 
Γ. ΓΖΙΥΠΖ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ/ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ  
ΞΟΝΠ 
ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε: ………………… 

 
 Νη ππνγξΨθνληεο: 1. (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 2. 
(όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 3. (όλνκα – επώλπκν – 
παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), κε ηελ ηδηφηεηΨ καο σο λνκΫκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 
εηαηξηψλ: 1.  (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 2. (επσλπκία θαη 
λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 3. (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, 
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), νη νπνΫεο δπλΨκεη ηνπ απφ …………… ζπκθσλεηηθνχ Ωρνπλ ζπζηΪζεη 

Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα γηα ηε ζπκκεηνρΪ ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθΪξπμεο κε αξηζκφ …/……. 
ηεο πεξεζΫαο ζαο, ππνβΨιινπκε ηελ πξνζθνξΨ ηεο ελψζεσο/θνηλνπξαμΫαο ζηνλ δηαγσληζκφ 
απηφ.  
 Κε ηελ παξνχζα δειψλνπκε φηη Ωρνπκε ιΨβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη ηεο ζχκβαζεο, ηνπο νπνΫνπο Ωρνπκε κειεηΪζεη κε πξνζνρΪ, θαη φηη ηνπο απνδερφκαζηε 
αλεπηθχιαθηα. 

ΖκεξνκελΫα: ………………. 

1. πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα: ……………… 
2. πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα: ……………… 
3. πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα: ………………  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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5. ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ: 

Η. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 
Α. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 

 

Ν ππνγξΨθσλ (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρΩζε κε 
ηνλ δηαγσληζκφ ηεο …/…… δηαθΪξπμΪο ζαο, ππνβΨιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξΨ:  
 
Β. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
ΞΟΝΠ 
ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε: ………………… 
 

Ν ππνγξΨθσλ (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.) κε ηελ ηδηφηεηΨ 
κνπ σο λνκΫκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξΫαο (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρΩζε κε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο …/…… δηαθΪξπμΪο ζαο, ππνβΨιισ ηελ παξνχζα 

πξνζθνξΨ:  
 

Γ. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ/ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ  
ΞΟΝΠ 
ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 
Νη ππνγξΨθνληεο: 1. (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 2. (όλνκα – 
επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 3. (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – 
Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), κε ηελ ηδηφηεηΨ καο σο λνκΫκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξηψλ: 1.  

(επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 2. (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή 
εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 3. (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Τ.), νη νπνΫεο δπλΨκεη ηνπ απφ …………… ζπκθσλεηηθνχ Ωρνπλ ζπζηΪζεη Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα 
γηα ηε ζπκκεηνρΪ ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθΪξπμεο κε αξηζκφ …/……. ηεο πεξεζΫαο ζαο 
θαη ζε ζρΩζε κε ηνλ δηαγσληζκφ απηφ ππνβΨιινπκε ηελ παξνχζα πξνζθνξΨ ηεο 

ελψζεσο/θνηλνπξαμΫαο:  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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Γ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 

 
Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ 

ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ» ηεο Ξεξηνρήο Ρξηθάισλ  ηεο ΓΞΘΔ.  
 

Α.1. ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ  

 

ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ: ΡΔΚΑΣΗΑ  ΞΑΟΝΣΥΛ  

 

ΞΟΝΠΦ. ΞΝΠΝΡΖΡΑ: ΡΝ ΞΙΖΘΝΠ ΡΥΛ 
ΔΟΓΑΠΗΥΛ  
 

 
 

Β. ΔΙΑΣΗΠΡΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ – ΑΥ/ΖΚΔΟΑ - ΞΔΟΗΝΣΖ 
……………………..  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
(ΔΙΑΣΗΠΡΝΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΑΡΝΚΥΛ)  

ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ 

ΑΥ  
ΑΛΑ ΖΚΔΟΑ  

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ  

1 

Ιήςε 
ελδείμεσλ 
κεηξεηψλ 
ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο  

   

Θάηνρνη απνιπηεξίνπ 

Ιπθείνπ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο  

 

 
ΖκεξνκελΫα: ……………. 

πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα: ……………. 
 
ΗΗ. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 

Α. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
ΞΟΝΠ 
ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 

 
Ν ππνγξΨθσλ (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρΩζε κε 
ηνλ δηαγσληζκφ ηεο …/…… δηαθΪξπμΪο ζαο, ππνβΨιισ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ:  

 
Β. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 
ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 

 
Ν ππνγξΨθσλ (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.) κε ηελ ηδηφηεηΨ 

κνπ σο λνκΫκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξΫαο (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρΩζε κε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο …/…… δηαθΪξπμΪο ζαο, ππνβΨιισ ηελ παξνχζα 
νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ:  
 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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Γ. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ  

ΞΟΝΠ 
ΓΔΓΓΖΔ 
Γηεχζπλζε: ………………… 
Νη ππνγξΨθνληεο: 1. (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 2. (όλνκα – 

επώλπκν – παηξώλπκν – Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 3. (όλνκα – επώλπκν – παηξώλπκν – 
Α.Δ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), κε ηελ ηδηφηεηΨ καο σο λνκΫκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξηψλ: 1.  
(επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 2. (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή 

εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.), 3. (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή εηαηξίαο, έδξα, Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Τ.), νη νπνΫεο δπλΨκεη ηνπ απφ …………… ζπκθσλεηηθνχ Ωρνπλ ζπζηΪζεη Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα 
γηα ηε ζπκκεηνρΪ ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθΪξπμεο κε αξηζκφ …/……. ηεο πεξεζΫαο ζαο 
θαη ζε ζρΩζε κε ηνλ δηαγσληζκφ απηφ ππνβΨιινπκε ηελ παξνχζα νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ηεο 
ελψζεσο/θνηλνπξαμΫαο:  
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/26/2020 

 
Αλάδεημε Αλαδφρνπ κε αλνηρηή δηαδηθαζία, γηα «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ ,  
ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ» ηεο Ξεξηνρήο 
Ρξηθάισλ  ηεο ΓΞΘΔ.  

 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΗΑΗΑΠ ΔΘΞΡΥΠΖΠ  

ΔΞΗ ΡΥΛ ΡΗΚΥΛ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
 

Ρεο ΔηαηξεΫαο (Ϊ) ΘνηλνπξαμΫαο Δηαηξεηψλ:  
 

«  ……………………………………………………………………  »  
 
Γηα ηηο εξγαζΫεο πνπ ζα καο αλαηεζνχλ ζηα πιαΫζηα ηεο ΞαξνρΪο πεξεζηψλ 
πνπ αλαθΩξεηαη ζηε ζπλΩρεηα, φπσο απηΪ θαζνξΫδεηαη κε ιεπηνκΩξεηα ζηε 
ΓηαθΪξπμε, πξνζθΩξνπκε ηελ παξαθΨησ εληαΫα Ωθπησζε ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο  επΫ ηνηο εθαηφ ζηηο ηηκΩο κνλΨδαο ηνπ ΡηκνινγΫνπ ηεο πεξεζΫαο, 
ζχκθσλα κε ηνπο "Όξνπο θαη ΝδεγΫεο ηνπ Γηαγσληζκνχ" θαη  ηηο  

πξνυπνζΩζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηε ΓηαθΪξπμε κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/26/2020  
θαη ηα ΠπκβαηηθΨ Ρεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  
 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
«ΙΪςε ΔλδεΫμεσλ Κεηξεηψλ Θαηαλαισηψλ 

ΖιεθηξηθΪο ΔλΩξγεηαο ΚεληαΫαο, ΡεηξακεληαΫαο 
& ΔμακεληαΫαο ΘαηακΩηξεζεο», ηεο ΞεξηνρΪο 

ΡξηθΨισλ  ηεο ΓΞΘΔ  

Ξξνζθεξφκελε Έθπησζε  
ζε αθέξαηεο κνλάδεο   

επΫ  ηνηο εθαηφ  

  

 (αξηζκεηηθψο θαη  

νινγξΨθσο)  

  

«  ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΞΘΔ/26/2020  »  ………………………  

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη  απνδΩρνκαη , αλεπηθχιαθηα, ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο ηηκΩο  
κνλΨδαο ηνπ ΡηκνινγΫνπ ηεο πεξεζΫαο, κεηΨ ηελ εθαξκνγΪ πΨλσ ζ' απηΩο 
ηεο παξαπΨλσ Ωθπησζεο πνπ πξνζΩθεξα, αλεμΨξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θΨζε 
κΫαο εξγαζΫαο πνπ ζα καο αλαηεζεΫ,  γηα εθηΩι εζε ζχκθσλα κε ηνπο "Όξνπο 
θαη  ΝδεγΫεο ηνπ Γηαγσληζκνχ" ηεο ΓηαθΪξπμεο κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/26/2020 
ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  
 

 
 

ΖκεξνκελΫα  
Νλνκαηεπψλπκν θαη  πνγξαθΪ  

ΛνκΫκνπ Δθπξνζψπνπ Ϊ Δθπξνζψπσλ  

 
 
 

  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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6.   ΓΖΙΥΠΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΑΠ ΘΑΗ ΔΗΠ ΝΙΝΘΙΖΟΝΛ ΔΘΛΖΠ ΚΔΙΥΛ 

ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ/ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ 

 

 

ΔΛΥΠΖ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ/ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΠΚΞΟΑΜΖ 
(επσλπκία κειώλ, έδξα) 

 

 
ΞΟΝΠ 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
Γηεχζπλζε: ………………………… 
Ραρ/Γλζε: ………………………… 
 

 

ΖκεξνκελΫα: ………….. 

ΓΖΙΥΠΖ 
Νη ππνγξΨθνληεο: 1. (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθΫα), 2. (φλνκα, επψλπκν, 
παηξψλπκν, θαηνηθΫα), 3 (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθΫα), σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ 

εηαηξηψλ: 1. (επσλπκΫα, Ωδξα), 2. (επσλπκΫα, Ωδξα), 3. (επσλπκΫα, Ωδξα), πνπ δπλΨκεη ηνπ απφ 
……………….. ζπκθσλεηηθνχ ζπλΩζηεζαλ Ωλσζε/θνηλνπξαμΫα/πξνζσξηλΪ ζχκπξαμε γηα ηε 
ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθΪξπμεο ............/………….. κε ηΫηιν …………………………………, 

δειψλνπκε φηη θΨζε Ωλα απφ ηα κΩιε ηεο ελψζεσο/θνηλνπξαμΫαο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο 
νιφθιεξνλ καδΫ κε ηα ινηπΨ κΩιε γηα ηελ εθπιΪξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε 
ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 
 
 

Νη δεινχληεο: 
1. πνγξαθΪ – ΠθξαγΫδα, 
2. πνγξαθΪ – ΠθξαγΫδα, 
3. πνγξαθΪ – ΠθξαγΫδα.  

 

  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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7. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

  
Α. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  
1. Ρα λνκηκνπνηεηηθΨ  ζηνηρεΫα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβΨιινπλ πξνζθνξΨ. Ρα 
Ωγγξαθα απηΨ πξΩπεη λα Ωρνπλ εθδνζεΫ Ωσο ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιΪ ηνπο, εθηφο αλ Ψιισο νξΫδεηαη δηαθνξεηηθΨ παξαθΨησ θαη ζπγθεθξηκΩλα: 
  
1.1. Δπί αλσλχκσλ εηαηξηψλ:  

α. ΑληΫγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ Ϊ αληΫγξαθν θσδηθνπνηεκΩλνπ 
θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβΨλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηΪζεηο ηνπ. 
β. ΒεβαΫσζε ηεο αξκφδηαο ΑξρΪο πεξΫ ησλ ηξνπνπνηΪζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  
γ. Φχιια ηεο ΔθεκεξΫδαο ηεο ΘπβεξλΪζεσο Ϊ θαηΨ πεξΫπησζε ζηνηρεΫα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ 
Κεηξψνπ, απφ ηα νπνΫα πξνθχπηεη ε δεκνζΫεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ θαζψο θαη ε απφθαζε εθινγΪο ηνπ ηξΩρνληνο Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ θαη ε 

πξΨμε ζπγθξφηεζΪο ηνπ ζε ζψκα. ΔΨλ ε δεκνζΫεπζε ησλ πξΨμεσλ απηψλ δελ Ωρεη νινθιεξσζεΫ 
αθφκα, ζα ππνβΨιιεηαη απνδεηθηηθφ ππνβνιΪο ηνπο γηα δεκνζΫεπζε. 
δ. Απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο (Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ϊ θαηΨ πεξΫπησζε ηνπ 
Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ), κε ηελ νπνΫα εγθξΫλεηαη ε ζπκκεηνρΪ ζην Γηαγσληζκφ πξνθεηκΩλνπ 
λα αλαιεθζεΫ ε ππφ αλΨζεζε ζχκβαζε, ζηελ νπνΫα ζα θαζνξΫδεηαη θαη ην πξφζσπν Ϊ πξφζσπα 

πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξΨςνπλ ηελ πξνζθνξΨ θαζψο θαη ν αληΫθιεηνο, θΨηνηθνο ηνπ 
ΓΪκνπ/επξχηεξεο πεξηνρΪο, φπνπ Ωρεη ηελ Ωδξα ηεο ε πεξεζΫα πνπ δηελεξγεΫ ηνλ δηαγσληζκφ, 

θαη ν νπνΫνο εμνπζηνδνηεΫηαη λα παξαιακβΨλεη ηα Ωγγξαθα πνπ Ωρνπλ ζρΩζε κε ηε δηεμαγσγΪ 
ηνπ Γηαγσληζκνχ (αλ εΫλαη δηαθνξεηηθΨ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν). Ζ απφθαζε θΩξεη 
εκεξνκελΫα πξνγελΩζηεξε ηεο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο κΩρξη ηξηΨληα (30) 
εκεξψλ. 
 
1.2. Δπί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο:  
α. ΑληΫγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ Ϊ αληΫγξαθν θσδηθνπνηεκΩλνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβΨλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηΪζεηο ηνπ. 
β. ΒεβαΫσζε ηεο αξκφδηαο ΑξρΪο πεξΫ ησλ ηξνπνπνηΪζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  
γ. Φχιια ηεο ΔθεκεξΫδαο ηεο ΘπβεξλΪζεσο Ϊ θαηΨ πεξΫπησζε ζηνηρεΫα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ 
Κεηξψνπ, απφ ηα νπνΫα πξνθχπηεη ε δεκνζΫεπζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαζψο ηπρφλ 
ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ. ΔΨλ ε δεκνζΫεπζε ησλ πξΨμεσλ απηψλ δελ Ωρεη νινθιεξσζεΫ αθφκα, ζα 

ππνβΨιιεηαη απνδεηθηηθφ ππνβνιΪο ηνπο γηα δεκνζΫεπζε. 

δ. Απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο (ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο ησλ ΔηαΫξσλ Ϊ ηνπ/ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ θαηΨ πεξΫπησζε), κε ηελ νπνΫα εγθξΫλεηαη ε ζπκκεηνρΪ ζην Γηαγσληζκφ 
πξνθεηκΩλνπ λα αλαιεθζεΫ ε ππφ αλΨζεζε ζχκβαζε θαη θαζνξΫδεηαη ην πξφζσπν Ϊ ηα πξφζσπα 
πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξΨςνπλ ηελ πξνζθνξΨ, θαζψο θαη ν αληΫθιεηνο, θΨηνηθνο ηνπ 
ΓΪκνπ/επξχηεξεο πεξηνρΪο …….  πνπ εμνπζηνδνηεΫηαη λα παξαιακβΨλεη ηα Ωγγξαθα πνπ Ωρνπλ 
ζρΩζε κε ηε δηεμαγσγΪ ηνπ Γηαγσληζκνχ (αλ εΫλαη δηαθνξεηηθΨ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν). Ζ 
απφθαζε θΩξεη εκεξνκελΫα πξνγελΩζηεξε ηεο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο κΩρξη 

ηξηΨληα (30) εκεξψλ. 
  
1.3. Δπί ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ:  
α. ΑληΫγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ Ϊ αληΫγξαθν θσδηθνπνηεκΩλνπ 
θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβΨλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηΪζεηο ηνπ θαη ηα απνδεηθηηθΨ δεκνζΫεπζεο.  
β. ΒεβαΫσζε ηεο αξκφδηαο ΑξρΪο πεξΫ ησλ ηξνπνπνηΪζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

γ. Απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο (ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο ησλ ΔηαΫξσλ Ϊ ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ), κε ηελ νπνΫα εγθξΫλεηαη ε ζπκκεηνρΪ ζην Γηαγσληζκφ πξνθεηκΩλνπ λα αλαιεθζεΫ 
ε ππφ αλΨζεζε ζχκβαζε θαη θαζνξΫδεηαη ην πξφζσπν Ϊ ηα πξφζσπα πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα 
ππνγξΨςνπλ ηελ πξνζθνξΨ, θαζψο θαη ν αληΫθιεηνο, θΨηνηθνο  ηνπ ΓΪκνπ/επξχηεξεο πεξηνρΪο 
………  πνπ εμνπζηνδνηεΫηαη λα παξαιακβΨλεη ηα Ωγγξαθα πνπ Ωρνπλ ζρΩζε κε ηε δηεμαγσγΪ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ (αλ εΫλαη δηαθνξεηηθΨ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν). Ζ απφθαζε θΩξεη εκεξνκελΫα 
πξνγελΩζηεξε ηεο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο κΩρξη ηξηΨληα (30) εκεξψλ. 
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1.4. Δπί πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. ή Δ.Δ.): 
α. ΑληΫγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηΪζεψλ ηνπ Ϊ αληΫγξαθν θσδηθνπνηεκΩλνπ 
θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβΨλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηΪζεηο ηνπ. 
β. ΒεβαΫσζε ηεο αξκφδηαο ΑξρΪο πεξΫ ησλ ηξνπνπνηΪζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

γ. Απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο κε ηελ νπνΫα εγθξΫλεηαη ε ζπκκεηνρΪ ζην 
Γηαγσληζκφ πξνθεηκΩλνπ λα αλαιεθζεΫ ε ππφ αλΨζεζε ζχκβαζε θαη θαζνξΫδεηαη ην πξφζσπν Ϊ 
ηα πξφζσπα πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξΨςνπλ ηελ πξνζθνξΨ, θαζψο θαη ν αληΫθιεηνο, 

θΨηνηθνο ηνπ ΓΪκνπ/επξχηεξεο πεξηνρΪο ……   πνπ εμνπζηνδνηεΫηαη λα παξαιακβΨλεη ηα 
Ωγγξαθα πνπ Ωρνπλ ζρΩζε κε ηε δηεμαγσγΪ ηνπ Γηαγσληζκνχ (αλ εΫλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν). Ζ απφθαζε θΩξεη εκεξνκελΫα πξνγελΩζηεξε ηεο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο 
ηεο πξνζθνξΨο κΩρξη ηξηΨληα (30) εκεξψλ. 
 
1.5. Δπί ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ): 

ΑληΫζηνηρα πξνο ηα αλσηΩξσ λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα βΨζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηΨμεσλ γηα 
Ωθαζην εμ απηψλ.    
2. ΔπΫ ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ/ πξνζσξηλψλ ζπκπξΨμεσλ  θπζηθψλ Ϊ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 
νπφηε ε πξνζθνξΨ ππνγξΨθεηαη ππνρξεσηηθΨ εΫηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ ηελ 
απνηεινχλ εΫηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εηδηθΨ εμνπζηνδνηεκΩλν , επηπιΩνλ:   

α. Ππκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο ΘνηλνπξαμΫαο Ϊ ηεο Έλσζεο. Πην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο 
ΘνηλνπξαμΫαο/ Έλσζεο/ πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο πξνζψπσλ ζα αλαγξΨθεηαη θαη ζα νξηνζεηεΫηαη 

κε ηε κΩγηζηε δπλαηΪ ζαθΪλεηα ην κΩξνο θαη ην εΫδνο ηεο ππφ αλΨζεζε πξνκΪζεηαο (θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθεΫκελν – ζε πνζνζηφ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο θαηαλνκΪο ηεο ακνηβΪο κεηαμχ 
ηνπο) πνπ αλαιακβΨλεη θΨζε ΚΩινο ηεο ΘνηλνπξαμΫαο/Έλσζεο/ πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο ζην 
ζχλνιν ηεο πξνζθνξΨο, ζα δειψλεηαη Ωλα κΩινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε 
δηνΫθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ΘνηλνπξαμΫαο/Έλσζεο/ πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο (leader), ζα 
δειψλεηαη απφ ηα κΩιε φηη αλαιακβΨλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε γηα ηελ 
εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζα νξΫδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο ΘνηλνπξαμΫαο/Έλσζεο/ 

πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο θαη ησλ κειψλ ηεο Ωλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  
β. Ρα λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα ησλ εηαηξεηψλ/θνξΩσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, αλΨινγα κε ηε 
λνκηθΪ κνξθΪ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξΨθνπο, θαη  
γ. ΓΪισζε ππνγεγξακκΩλε απφ ηα κΩιε ηεο Ϊ, θαηΨ πεξΫπησζε, ηνπο λφκηκνπο  εθπξνζψπνπο 
ησλ κειψλ ηεο, φηη ηα κΩιε ηεο ΘνηλνπξαμΫαο/ Ωλσζεο/ πξνζσξηλΪο ζχκπξαμεο επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηΩιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (Πχκθσλα κε ην ΞαξΨξηεκα  6). 
 
Β. Γηθαηνινγεηηθά πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ  
 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ωθδνζεο ηνπ ηειεπηαΫνπ ηξηκΪλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνΫεζε 
ηεο εηδνπνΫεζεο γηα ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Πε πεξΫπησζε πνπ ζην 
πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα αλαθΩξνληαη θαηαδΫθεο, πξΩπεη λα ππνβιεζνχλ θαη αληΫγξαθα ησλ 

ζρεηηθψλ απνθΨζεσλ, ψζηε λα θξηζεΫ, αλ ζηνηρεηνζεηνχλ ιφγν απνθιεηζκνχ. Πηελ πεξΫπησζε 
ππνβνιΪο πξνζθνξΨο απφ λνκηθφ πξφζσπν ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ζα αθνξΨ ηα κΩιε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ θαη εθεΫλνπο πνπ Ωρνπλ εμνπζΫα 
εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφ θαη ηδΫσο:  
α) Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξΫεο ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιΫνπ,  

β) Γηα ηηο εηαηξΫεο πεξηνξηζκΩλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηηο ηδησηηθΩο θεθαιαηνπρηθΩο εηαηξΫεο (Η.Θ.Δ.) 

θαη ηηο πξνζσπηθΩο εηαηξεΫεο (Ν.Δ. , Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηΩο,  
γ)  Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 
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2.   Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, Ωθδνζεο ηνπ ηειεπηαΫνπ  

ηξηκΪλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο εηδνπνΫεζεο γηα ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ: 
2.1. Πε πηψρεπζε. 
2.2. Πε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο. 

2.3. Πε δηαδηθαζΫα εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο 
2.4. ΑλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην. 
2.5. Πε δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

2.6. Πε αλαζηνιΪ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηΪησλ Ϊ 
2.7. Πε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ (κφλν γηα αιινδαπνχο). 
3. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθΪο αξρΪο, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη   εΫλαη 
ελΪκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα θαηαβνιΪ θφξσλ.  
4. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθΪο αξρΪο, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη   εΫλαη 

ελΪκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα θαηαβνιΪ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο Ωλαληη 
φισλ ησλ Νξγαληζκψλ ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο, πξνο ηνπο νπνΫνπο Ωρνπλ ππνρξΩσζε θαηαβνιΪο 
εηζθνξψλ. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη Έιιελαο πνιΫηεο Ϊ Ωρεη ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ 
ΔιιΨδα, ην πηζηνπνηεηηθφ πξΩπεη λα θαιχπηεη ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθΪ αζθΨιηζε. 
5. Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηνπλ νη πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ πνπ Ωρνπλ 
εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο. 
            ΚΩρξη λα θαηαζηεΫ εθηθηΪ ε Ωθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ, απηφ αληηθαζΫζηαηαη απφ 
ππεχζπλε δΪισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη επΫζεκε δΪισζε ηνπ ΠΔΞΔ 
ζρεηηθΨ κε ηελ Ωθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
6.  Όηαλ ε πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
εμεηΨδνληαη ζην Ϋδην ην λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ εθεΫλνπο ηεο παξ. 1 αλσηΩξσ, πνπ 
εμεηΨδνληαη ζην πξφζσπν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ 

θαη εθεΫλσλ πνπ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφ.     
 

Γ. Δπαγγεικαηηθή/Ρερληθή ηθαλφηεηα   
 

1. ΑληΫγξαθα απνδεηθηηθψλ θαιΪο εθηΩιεζεο ησλ ζπκβΨζεσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

εκπεηξΫα ηνπ πξνζθΩξνληνο ζηελ εθηΩιεζε ζπκβΨζεσλ φκνησλ (ΔλαιιαθηηθΪ πξνζζΪθε: 

ζπλαθψλ) πξνο ηελ πξνθεΫκελε, φπσο απηΩο δειψζεθαλ ζην ΡΔΓ πνπ ππνβιΪζεθε κε ηελ 
πξνζθνξΨ. Ρα απνδεηθηηθΨ απηΨ εΫλαη: α) Αλ ν πειΨηεο εΫλαη δεκφζηνο θνξΩαο, πξσηφθνιιν 
νξηζηηθΪο παξαιαβΪο Ϊ Ψιιν αληΫζηνηρν Ωγγξαθν, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζηηθΩο δηαηΨμεηο πνπ 
δηΩπνπλ ηνλ θνξΩα, β) Αλ ν πειΨηεο εΫλαη ηδηψηεο, δΪισζε ηνπ πειΨηε. Απφ ηα απνδεηθηηθΨ 
απηΨ πξΩπεη λα πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ηνπ πειΨηε, ην αληηθεΫκελν ηεο ζπκβΨζεσο, ε ζπκβαηηθΪ 
αμΫα θαη ν ρξφλνο εθηΩιεζΪο ηεο. Θαη’ εμαΫξεζε, αλ γηα θΨπνην πνιχ ζνβαξφ ιφγν, πνπ αλΨγεηαη 
ζηνλ πειΨηε θαη αλαθΩξεηαη ζπγθεθξηκΩλα απφ ηνλ πξνζθΩξνληα, εΫλαη αδχλαηε ε ππνβνιΪ ησλ 

αλσηΩξσ απνδεηθηηθψλ θαιΪο εθηΩιεζεο, ηφηε ν ΓΔΓΓΖΔ θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ κπνξεΫ λα 
απνδερζεΫ δΪισζε ηνπ Ϋδηνπ ηνπ πξνζθΩξνληνο. 
2. ΑλαθνξΨ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  
3. ΞεξηγξαθΪ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 
4. ΑλαθνξΨ ηΫηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη αδεηψλ. 

 

Γ. Πηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

  
1. ΓεζκεπηηθΪ δΪισζε ηνπ ηξΫηνπ/ηξΫησλ Ϊ/θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ 
πξνζθΩξνληνο θαη ηνπ ηξΫηνπ/ηξΫησλ ζηα νπνΫα ζα θαηνλνκΨδνληαη νη αλαγθαΫνη πφξνη θαη ζα 
απνδεηθλχεηαη φηη ν πξνζθΩξσλ ζα Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ ηνπο αλαγθαΫνπο πφξνπο γηα ηελ 
εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
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2. ΓηθαηνινγεηηθΨ ηνπ ηξΫηνπ/ηξΫησλ, αληΫζηνηρα κε ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο ηνπ 

πξνζθΩξνληνο, ζχκθσλα κε ην παξφλ ΞαξΨξηεκα. 
 
 

Δ. πεξγνιαβία  

 
Πε πεξΫπησζε πνπ ν πξνζθΩξσλ πξνηΫζεηαη λα αλαζΩζεη ζε ηξΫην ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο 
ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο, πξΩπεη λα ππνβΨιεη ζρεηηθΪ δΪισζε ζηελ νπνΫα ζα αλαθΩξεηαη ην ηκΪκα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαζΩζεη θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο πνπ πξνηεΫλεη.   
Πηελ πεξΫπησζε πνπ ην ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο πνπ δειψλεηαη φηη ζα αλαηεζεΫ ζε ππεξγνιΨβν 
ππεξβαΫλεη ζε πνζνζηφ ην ηξηΨληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεΫ 
ζα ππνβΨιινληαη απφ ηνλ ππεξγνιΨβν δηθαηνινγεηηθΨ αληΫζηνηρα κε ηα δηθαηνινγεηηθΨ 
θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζθΩξνληνο, ζχκθσλα κε ην παξφλ ΞαξΨξηεκα. 
 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 
1. Αλ ζηε ρψξα ηνπ πξνζθΩξνληνο δελ εθδΫδνληαη φια Ϊ νξηζκΩλα απφ ηα πην πΨλσ 
δηθαηνινγεηηθΨ, κπνξνχλ λα αληηθαζΫζηαληαη κε Ωλνξθε βεβαΫσζε ηνπ πξνζθΩξνληνο Ϊ, θαηΨ 
πεξΫπησζε, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη, αλ δελ πξνβιΩπεηαη νχηε Ωλνξθε βεβαΫσζε, κε 
ππεχζπλε δΪισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο θαηαγσγΪο ηνπ ππφρξενπ. Πηελ Ωλνξθε 
βεβαΫσζε Ϊ, θαηΨ πεξΫπησζε, ππεχζπλε δΪισζε, ζα βεβαηψλεηαη θαη ε αδπλακΫα Ωθδνζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκΩλνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Νη Ωλνξθεο βεβαηψζεηο γΫλνληαη απνδεθηΩο εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο γΫλνληαη απνδεθηΩο εθφζνλ Ωρνπλ 
ζπληαρζεΫ κεηΨ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ. 
3. Έγγξαθα θαη ινηπΨ δηθαηνινγεηηθΨ, πνπ ηπρφλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ ζε Ψιιε γιψζζα, πιελ 
ηεο ειιεληθΪο, πξΩπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ. ΔηδηθΨ, ηα 

αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα 
επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ 
πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. Πηα αιινδαπΨ 
δεκφζηα Ωγγξαθα εθαξκφδεηαη ε ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 05-10-1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 
1497/1984. 

4. Ρν δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ε πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο πξΩπεη λα ζπληξΩρνπλ 
θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο, θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 
θαηΨ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.   
 
 
8. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
Πηε ΠηΪιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξΨθνληαη αλαιπηηθΨ νη αληΫζηνηρνη ηερληθνΫ φξνη, 

ππνρξεψζεηο Ϊ επεμεγΪζεηο γηα ηα νπνΫα ζα πξΩπεη λα δνζνχλ αληΫζηνηρεο απαληΪζεηο. Αλ ζηε 
ζηΪιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» Ωρεη ζπκπιεξσζεΫ ε ιΩμε «ΛΑΗ» Ϊ Ωλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαΫλεη ππνρξεσηηθφ 
αξηζκεηηθφ κΩγεζνο ηεο πξνδηαγξαθΪο θαη απαηηεΫ ζπκκφξθσζε) ηφηε ε αληΫζηνηρε 
πξνδηαγξαθΪ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ γηα ηνλ ππνςΪθην ΑλΨδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξΨβαηνο φξνο 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθΪξπμε. ΞξνζθνξΩο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιΪξσο απαξΨβαηνπο 
φξνπο απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. Πηε ζηΪιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απΨληεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ Ωρεη ηε κνξθΪ ΛΑΗ/ΝΣΗ εΨλ ε αληΫζηνηρε πξνδηαγξαθΪ πιεξνχηαη Ϊ φρη απφ ηελ 

ΞξνζθνξΨ Ϊ Ωλα αξηζκεηηθφ κΩγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληΫζηνηρνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ ΞξνζθνξΨ. ΑπιΪ θαηΨθαζε Ϊ επεμΪγεζε δελ απνηειεΫ απφδεημε 
πιΪξσζεο ηεο πξνδηαγξαθΪο θαη ε αξκφδηα ΔπηηξνπΪ Ωρεη ην δηθαΫσκα ειΩγρνπ θαη 
επηβεβαΫσζεο ηεο πιΪξσζεο ηεο απαΫηεζεο. Πηε ζηΪιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεΫ ε ζαθΪο 
παξαπνκπΪ ζε ΞαξΨξηεκα ηεο ΡερληθΪο ΞξνζθνξΨο ην νπνΫν ζα πεξηιακβΨλεη αξηζκεκΩλα 
ΡερληθΨ ΦπιιΨδηα θαηαζθεπαζηψλ Ϊ αλαιπηηθΩο ζρεηηθΩο ηερληθΩο πεξηγξαθΩο πνπ θαηΨ ηελ 
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θξΫζε ηνπ πξνζθΩξνληνο ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεΫα ησλ ΞηλΨθσλ Ππκκφξθσζεο. ΔΫλαη ηδηαΫηεξα 

επηζπκεηΪ ε πιεξΩζηεξε ζπκπιΪξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνΫεο πξΩπεη λα εΫλαη θαηΨ ην 
δπλαηφλ ζπγθεθξηκΩλεο (π.ρ. Ρερληθφ ΦπιιΨδην 3, Πει. 4 ΞαξΨγξαθνο 4, θιπ.). ΑληΫζηνηρα ζην 
ηερληθφ θπιιΨδην Ϊ ζηελ αλαθνξΨ ζα ππνγξακκηζηεΫ ην ζεκεΫν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλΫα 
θαη ζα ζεκεησζεΫ ε αληΫζηνηρε παξΨγξαθνο ηνπ πΫλαθα, ζηελ νπνΫα θαηαγξΨθεηαη ε δεηνχκελε 

πξνδηαγξαθΪ (π.ρ. Ξξνδ. 4). ΡνλΫδεηαη φηη εΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε απΨληεζε ζε φια ηα ζεκεΫα ηνπ 
θχιινπ ζπκκφξθσζεο θαη ε παξνρΪ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. Ζ αξκφδηα 
ΔπηηξνπΪ ζα αμηνινγΪζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςΪθηνπο Αλαδφρνπο ζηνηρεΫα θαηΨ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ. Πε πεξΫπησζε πνπ δελ Ωρεη απαληεζεΫ νπνηνζδΪπνηε 
φξνο ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ηφηε ε απΨληεζε ζεσξεΫηαη αξλεηηθΪ. 
 

ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ  
 

Πηνηρεία πνπ απαηηνχληαη  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ  

 
 Νη θαησηΩξσ ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο αθνξνχλ ηηο ειΨρηζηεο ηερληθΩο απαηηΪζεηο πνπ ηζρχνπλ 
ηελ δεδνκΩλε ρξνληθΪ ζηηγκΪ ηεο δηαθΪξπμεο. Νη ειΨρηζηεο απαηηΪζεηο δχλαηαη λα 
ηξνπνπνηεζνχλ θαηΨ ηα επφκελα Ωηε ιφγσ αλαβαζκΫζεσλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ϊ ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ ηεο ζπζθεπΪο. Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα ρξεζηκνπνηεΫ ηηο ηειεπηαΫεο εθδφζεηο ζε 

ινγηζκηθφ θαη hardware ηελ ζηηγκΪ πνπ ζα μεθηλΪζνπλ ηηο εξγαζΫεο. 
 

Α/Α  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ  ΑΞΑΗΡΖΠΖ  ΑΞΑΛΡΖΠΖ  ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ  

1. ΘΨηνρνο  κεηαθνξηθψλ κΩζσλ  ΛΑΗ  
  

2. 

ΖιεθηξνληθΩο ζπζθεπΩο tablet κε 
ραξαθηεξηζηηθΨ :  

  Ιεηηνπξγηθφ:Android 8 ή λεφηεξεο 
γεληάο  

  Νζφλε:   8" ή  κεγαιχηεξε   
  Ππλδεζηκφηεηα:  

WiFi/GSM/LTE(GSM/LTE :θα-
ιχπηνπλ ηαρχηεηεο 3G/4G/5G) 

  GPS: Λαη         
  Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ 

4πχξελνο 1.8GHz 
  Κλήκε (RAM/ROM): 3 GB / 32 GB 

ή  κεγαιχηεξε  
  Battery:  >4000  mA  (πξνκήζεηα 

powerbank κε δπλαηφηεηα 
κπαηαξίαο ηαρείαο  θφξηηζεο) 

  Camera: > 4MP κε θιάο  
 
ΘΨξηα  SIM  κε πξνδηαγξαθΩο:  

  GSM/LTE :3G/4G/5G 
  Κεληαία ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 
ΓΔΓΓΖΔ ηνπιάρηζηνλ 2GB/κήλα  

  

ΛΑΗ  

  

3. 

Δηαηξ ηθΨ θ ηλεηΨ ηειΩθσλα κε δπλαηφηεηα 
κεηΨδνζεο κελπκΨησλ θαη ε ηθφλσλ, ηφζν γ ηα 

ηα ζπλεξγε Ϋα ηνπ φζν θα η γ ηα ηελ Δ..  

 

ΛΑΗ  

  

 

*Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ  ζε πηζαλέο    

  ηερληθέο αλαβαζκίζεηο ησλ ζπζθεπψλ ηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα ηζρχνπλ  ζηελ  

  ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν.  
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1.  Ιήςε Δλδείμεσλ Κεηξεηψλ Ξαξνρψλ  

 

 
Ζ ιΪςε ελδεΫμεσλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη θαζεκεξηλΨ ηηο εξγΨζηκεο ψξεο 
εληφο ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο εΫθνζη (20) εξγΨζηκσλ εκεξψλ θαηΨ κΪλα θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγΫεο ηεο ΔπηβιΩπνπζαο πεξεζΫαο  θαη πην ζπγθεθξηκΩλα: 

 
1.1 Ζ ιΪςε ελδεΫμεσλ ησλ παξνρψλ γΫλεηαη κε εμαηξεηηθΪ επηκΩιεηα πξνο απνθπγΪ 
ζθαικΨησλ, πνπ ζπλεπΨγνληαη ηελ απψιεηα εζφδσλ  ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ϊ ηελ Ψλεπ ιφγνπ 
επηβΨξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ  θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ Ωθζεζε ηνπ θχξνπο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ωλαληη 
απηψλ. 
 

1.2 Νη ελδεΫμεηο ησλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ ηεηξακεληαΫσλ , κεληαΫσλ , αξδεπηηθψλ θ.ι.π. 
ζα γΫλνληαη κε θνξεηνχο ππνινγηζηΩο (tablets) ηνπο νπνΫνπο νθεΫιεη λα Ωρεη πξνκεζεπηεΫ ν 
ΑλΨδνρνο.  
 

Ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη  λα δηαζΩηεη  ππνρξεσηηθΨ:  
-  Δξγνλνκηθέο θνξεηέο mobile ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

( εθεμήο tablet) κε:  

 
  Ξξφζβαζε ζε GSM δΫθηπα 4G Ϊ θαη  λεφηεξεο γεληΨο  κε 2GB/κΪλα ( 

θΨξηα sim). 
  Ξξφζβαζε ζε ππεξεζΫεο ηνπνζεζΫαο κε ρξΪζε δνξπθφξνπ GPS θαη  

ρξΪζε δηθηχνπ GSM . 
  Ξξφζβαζε ζε δΫθηπα Wifi , Bluetooth. 
  ΘΨκεξα δηπιΪο φςεο ( ηνπιΨρηζηνλ 4 Mega pixels) κε θιαο .  

  Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 8 Ϊ  λεφηεξεο γεληΨο .  
  ΚλΪκε (RAM/ROM) 3GB/32 GB Ϊ κεγαιχηεξε  
  Λα ζπλνδεχεηαη  κε ζπζθεπΪ ηαρεΫαο θφξηηζεο, power bahk θαη  ζΪθε 

πξνζηαζΫαο .  

  Νζφλε 8’ ’ Ϊ  κεγαιχηεξε .  
  Λα δΩρεηαη  θΨξηα απνζΪθεπζεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ.  

  Λα Ωρεη  4πχξελν επεμεξγαζηΪ Ϊ  κεγαιχηεξν.  
 

To ζχζηεκα γεσεληνπηζκνχ (ζηίγκα GPS) ζα είλαη ζπλερψο ελεξγνπνηεκέλν (επί 
πνηλή επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, ζε πεξηπηψζεηο ζθφπηκεο απελεξγνπνίεζεο), ψζηε 
λα ειέγρεηαη ε δηαδξνκή θαηακέηξεζεο, λα πηζηνπνηείηαη ε επίζθεςε ηνπ 
θαηακεηξεηή ζηηο παξνρέο θαη λα ιακβάλεηαη απηνκάησο ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα ηεο 
θάζε παξνρήο. Δπίζεο νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε δεθαδηθέο 

κνίξεο κε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ δεθαδηθά ςεθία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα γεσδαίηεζεο 
WGS84. 
  
Πεκείσζε:  

 

  Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θνξεηνχο ππνινγηζηέο (tablet) 20% 
επηπιένλ ησλ αλαγθαίσλ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ζε 

πεξίπησζε βιάβεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηακέηξεζεο.  
 Πηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο θφξησζεο ησλ πξνο θαηακέηξεζε παξνρψλ ζηνπο 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο (tablet), o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηακεηξά κε 
άιιν ηξφπν (π.ρ. κε κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο)θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 
ηνπ ΓΔΓΓΖΔ , ρσξίο λα δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. 
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1.3  Πε πεξΫπησζε κε ιΪςεο Ωλδεημεο θΨπνηαο παξνρΪο, ζα ζεκεηψλεηαη ζην tablet    ε 
Ωλδεημε «ΑθΫλεην Θιεηζηφ (ΑΘ)», ζα αλαθΩξεηαη ππνρξεσηηθΨ ν ιφγνο κε ιΪςεο Ωλδεημεο ( 
αθαηνΫθεην, απνπζηΨδεη πξνζσξηλΨ, θιεηζηφ αλεθκεηΨιιεπην θ.ι.π.). Πε πεξΫπησζε κε 
αλαγξαθΪο ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνΫν ην αθΫλεην βξΩζεθε θιεηζηφ , αθελφο κελ δελ ζα 

θαηαβΨιιεηαη ην ηΫκεκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη αθεηΩξνπ ζα επηβΨιιεηαη ζρεηηθΪ ΞνηληθΪ 
ΟΪηξα. 
 

1.4  Ν αλΨδνρνο νθεΫιεη λα πξαγκαηνπνηΪζεη θαη δεχηεξε επΫζθεςε ζηα θιεηζηΨ αθΫλεηα 
εθΨζηνπ Β.Θ. 
 
1.5   Πηηο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθψλ κεηξεηψλ πνπ νη νζφλεο εΫλαη ζβεζηΩο νθεΫιεη λα 
ελεκεξψλεη κε ηελ Ωθδνζε Γ.Α.Θ. 
 

1.6  Πηηο πεξηπηψζεηο «Θιεηζηψλ ΑθηλΪησλ», ζα επηθνιιΨηαη ππνρξεσηηθΨ ζε εκθαλΩο 
ζεκεΫν ζην αθΫλεην ηνπ θαηαλαισηΪ θαη ζε ζεκεΫν πνπ δελ πξνθαιεΫ θζνξΨ ηεο πεξηνπζΫαο ηνπ 
(φπσο μχιηλε πφξηα), εηδηθφ ελεκεξσηηθφ απηνθφιιεην ζεκεΫσκα, πνπ παξΩρεηαη απφ ην 
ΓΔΓΓΖΔ θαη ζα αλαγξΨθεηαη ππνρξεσηηθΨ επ’ απηνχ ε εκεξνκελΫα θαζψο θαη ε ψξα επΫζθεςεο 
ζην αθΫλεην. 

 
1.7 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη κε ηελ Ωθδνζε Γ.Α.Θ. γηα πειΨηεο, πνπ δελ 

εΫλαη ζηε ζσζηΪ ζεηξΨ θαηΨ ηελ θαηακΩηξεζε. 
 
1.8   ΔλδεΫμεηο ζα ιακβΨλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ, πνπ εκθαλΫδνληαη 
ζηα tabletο, αλεμΨξηεηα απφ ηελ θαηΨζηαζε ηνπο (ελεξγΩο - αλελεξγΩο, θ.η.ι.). Όιεο  νη 
ελδεΫμεηο, παξαηεξΪζεηο ,Γ.Α.Θ. θιπ ζα πξΩπεη λα θαηαρσξνχληαη απνθιεηζηηθΨ θαηΨ ηε 
δηΨξθεηα ηεο  θαηακΩηξεζεο θαη φρη εθ ησλ πζηΩξσλ. 
 

1.9 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα νξΫζεη πεχζπλν ππΨιιειφ ηνπ ζε θΨζε γξαθεΫν, ν νπνΫνο 
ζα ζπλεξγΨδεηαη κε ηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα γηα ηελ Ψξηηα πινπνΫεζε ηνπ εκεξΪζηνπ  
πξνγξΨκκαηνο θαηακΩηξεζεο . Πηα πιαΫζηα ηεο Ψξηηαο πινπνΫεζεο ηνπ εκεξΪζηνπ 
πξνγξΨκκαηνο θαηακΩηξεζεο πεξηιακβΨλεηαη θαη ε αλαθχθιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.   
 

1.10     Νη θαηεγνξΫεο ηχπνη θαη ππνηχπνη ησλ Α.Θ. θαη ΓΑΘ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ  

αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηεο επηβιΩπνπζαο ππεξεζΫαο. 
 
2. Ιήςε Δλδείμεσλ Κεηξεηψλ Θαηαλαισηψλ κεληαίνπ θχθινπ. 
 

(Ζ παξνχζα παξΨγξαθνο ηζρχεη εθφζνλ ζην πΫλαθα ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο 
Πχκβαζεο αλαθΩξνληαη ζρεηηθνΫ φγθνη εξγαζηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκΩλε δξαζηεξηφηεηα.) 

 

2.1   ΘαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεσλ ελδεΫμεσλ απηΪο ηεο θαηεγνξΫα ζα πξΩπεη λα ειΩγρνληαη  
επηκειψο ηα αθφινπζα: 
-  Ρε ζθξαγΫδα θηβψηηνπ κεηξεηΪ  (αλ εΫλαη ζθξαγηζκΩλν  κε ηελ πξνβιεπφκελε ζθξαγΫδα, ε 
νπνΫα Ϊδε εΫλαη θαηαρσξεκΩλε Ϊ θαηαγεγξακκΩλε). 
-   ΔιΩγρεη ηηο ζθξαγΫδεο αθξνδεθηψλ θαη κεηξεηΪ, φρη κφλν σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο     
αιιΨ θαη γηα πηζαλΩο αιινηψζεηο,  θαζψο επΫζεο θαη αλ νη αξηζκνΫ ηνπο εΫλαη Ϋδηνη κε απηνχο πνπ 

Ϊδε εΫλαη θαηαρσξεκΩλνη Ϊ θαηαγεγξακκΩλνη. 

-    Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε μΩλσλ αληηθεηκΩλσλ Ϊ/θαη μΩλσλ θαισδΫσλ ζε ζπλΨθεηα κε ην 
κεηξεηΪ, Ϊ/θαη ηηο αζθΨιεηεο ηνπ κεηξεηΪ, Ϊ/θαη ην θαιψδην παξνρΪο. 
 
2.2   Πηηο πεξηπηψζεηο ςεθηαθψλ κεηξεηψλ πξΩπεη λα ειΩγρνληαη απαξαΫηεηα: 
 
-  Ρα βΩιε θαηεχζπλζεο ελΩξγεηαο θαη θΨζεσλ. 
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-  Ζ θαηΨζηαζε ηεο κπαηαξΫαο. 

-  Ζ νξζφηεηα ηεο εκεξνκελΫαο θαη ηεο ψξαο. 
-  Ζ ζσζηΪ θαηΨζηαζε εγγξαθΪο θαλνληθνχ θαη κεησκΩλνπ ηηκνινγΫνπ.  
-  Ζ θαηΨζηαζε θαζηθψλ ηΨζεσλ θαη ε νξζΪ χπαξμε ησλ ζπκβφισλ. 
-  Νη θσδηθνΫ ζθαικΨησλ. 

-  ΔΨλ ηα ηκΪκαηα ηεο νζφλεο (ζχκβνια, αξηζκεηηθΩο ηηκΩο θιπ) εκθαλΫδνληαη    
   ζσζηΨ θαη δελ ππΨξρνπλ ρακΩλα ηκΪκαηα.  
-  ΔπηβεβαΫσζε ησλ αζξνηζηηθψλ ηηκψλ.    

 
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: ΠθξαγηζκΩλν  θηβψηην  κεηξεηΪ εληφο ηνπ νπνΫνπ νη ζθξαγΫδεο αθξνδεθηψλ Ϊ 
κεηξεηΪ εΫλαη θνκκΩλεο, αιινησκΩλεο, πιαζηΩο θιπ ρσξΫο ηελ ηαπηφρξνλε Ωθδνζε ΓειηΫνπ 
ΑλαθνξΨο ΘαηακεηξεηΪ (ΓΑΘ) ζεσξεΫηαη ζπγθΨιπςε ξεπκαηνθινπΪο θαη απνηειεΫ ιφγν 
θαηαγγειΫαο ηεο ζχκβαζεο.   
 

2.3 Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξΨ ζηελ θαηακΩηξεζε ησλ κεληαΫσλ πειαηψλ, ζηε εθαξκνγΪ ηνπ 
tablet  ζα θαηαγξΨθνληαη ηα παξαθΨησ ζηνηρεΫα: 
 
-   Ζ εκεξνκελΫα θαηακΩηξεζεο 
-   Έλδεημε κεηξεηΪ ελΩξγεηαο (KWh)  

-   Έλδεημε κεηξεηΪ  αΩξγνπ ελΩξγεηαο (KVarh)  
-   Έλδεημε ηνπ αζξνηζηηθνχ κεγΫζηεο ηζρχνο (KW) 

-   ΘαηαγξαθΪ  κΩγηζηεο δΪηεζεο  ηζρχνο (KW) 
-   ΑξηζκνΫ κεδεληζκψλ 
-   Νη αξηζκνΫ ησλ ζθξαγΫδσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θηβψηην ηνπ κεηξεηΪ θαη ζην     
    κεραληζκφ κεγΫζηνπ. 
-   Αλ ν κεηξεηΪο Ωρεη δπλαηφηεηα ςεθηαθΪο θαη αλαινγηθΪο θαηαγξαθΪο ηεο  
    θαηαλΨισζεο ηφηε  ειΩγρεηαη ε ηαχηηζε ησλ ελδεΫμεσλ θαη ζε δηαθνξεηηθΪ  
    πεξΫπησζε εθδΫδεηαη ΓΑΘ. 

-  Ρπρφλ πιεξνθνξΫεο γηα ην εΫδνο ηνπ θαηαζηΪκαηνο, ην ιφγν κε ιΪςεο  Ωλδεημεο θιπ. 
  
2.4  ΘαηΨ ηε ιΪςε ησλ ελδεΫμεσλ ζα γΫλεηαη κεδεληζκφο ηεο ζπζθεπΪο Ωλδεημεο  κεγΫζηνπ θαη 
ππνινγηζκφο ησλ θαηαλαισζΩλησλ Υ.Σ.Β θαη ηεο κεγΫζηεο δΪηεζεο (αθαΫξεζε ηεο 
πξνεγνχκελεο Ωλδεημεο απφ ηελ παξνχζα), ηα νπνΫα ζα αλαγξΨθνληαη ζηελ εθαξκνγΪ ηνπ 

tablet, πξνθεηκΩλνπ λα ειΩγρεηαη ε νξζφηεηα ησλ ελδεΫμεσλ Ϊ ζνβαξΩο απνθιΫζεηο απφ ηηο 

θαηαλαιψζεηο πξνεγνπκΩλσλ πεξηφδσλ θαηαλΨισζεο 
 
Θα ελεκεξψλεηαη ην Ωληππν «ΓειηΫν ΞαξαηεξΪζεσλ ΚεηξεηΪ» πνπ βξΫζθεηαη ζην θηβψηην ηνπ 
κεηξεηΪ κε ηνπο αξηζκνχο ησλ ζθξαγΫδσλ θαη ηελ εκεξνκελΫα ηνπνζΩηεζΪο ηνπο. Πε 
πεξΫπησζε πνπ Ωρνπλ ζπκπιεξσζεΫ φια ηα πεδΫα θαηαγξαθΪο ζην «ΓειηΫν ΞαξαηεξΪζεσλ 
ΚεηξεηΪ» ζα πξΩπεη λα αληηθαηαζηαζεΫ κε λΩν Ωληππν θαη ην παιηφ λα παξαδνζεΫ ζηνλ αξκφδην 
ηνπ ΓξαθεΫνπ ΘαηακΩηξεζεο. 

 
2.6 ΚεηΨ ηε ιΪςε ησλ ελδεΫμεσλ ζα γΫλεηαη ζθξΨγηζε ηνπ θηβσηΫνπ ηνπ κεηξεηΪ θαζψο θαη 
ηνπ κεραληζκνχ κεγΫζηνπ κε ηηο εθΨζηνηε πξνβιεπφκελεο  ζθξαγΫδεο,  πνπ ζα ρνξεγνχληαη 
ζηνλ Αλαδφρνπ απφ ην ΓΔΓΓΖΔ.  
 
2.7   Θα πξΩπεη λα ιακβΨλνληαη ελδεΫμεηο απφ φινπο ηνπο κεηξεηΩο, αλεμΨξηεηα απφ ηελ 

θαηΨζηαζε ζηελ νπνΫα βξΫζθεηαη ν θαηαλαισηΪο (δει. εΨλ εΫλαη ελεξγφο, θνκκΩλνο απφ ηειηθΪ 

δηαθνπΪ, θνκκΩλνο ιφγσ ρξΩνπο θιπ.). ΔηδηθΨ ζηηο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθψλ κεηξεηψλ πνπ 
Ωρεη γΫλεη δηαθνπΪ ηεο ειεθηξνδφηεζεο,  ζα πξΩπεη νπσζδΪπνηε λα ιακβΨλεη Ωλδεημε κε εηδηθνχο 
ρεηξηζκνχο θαη ηε ρξΪζε κπαηαξΫαο. 
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: ζε θακΫα πεξΫπησζε δελ επηηξΩπεηαη ε πξνζσξηλΪ επαλαθνξΨ ησλ αζθαιεηψλ 
γηα ηε ιΪςε ελδεΫμεσλ. 
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2.8   Όζνη κεληαΫνη θαηαλαισηΩο δελ αλεπξεζνχλ θαηΨ ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνπο θαηακεηξεηΩο ηεο ΔπηρεΫξεζεο, Ϊ ζα 
ρνξεγεζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεΫα γηα ηελ αλεχξεζε ηνπο (αζθαιεΫο πιεξνθνξΫεο, 
γεσγξαθηθΩο ζπληεηαγκΩλεο θιπ)  
 

 
3. Ιήςε Δλδείμεσλ Κεηξεηψλ Θαηαλαισηψλ εμακεληαίνπ θχθινπ. 
 

(Ζ παξνχζα παξΨγξαθνο ηζρχεη εθφζνλ ζην πΫλαθα ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο ΠπκθσλΫαο 
αλαθΩξνληαη ζρεηηθνΫ φγθνη εξγαζηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκΩλε δξαζηεξηφηεηα.) 
 
Πε φηη  αθνξΨ ηελ θαηακΩηξεζε ησλ παξνρψλ θαηαλαισηψλ εμακεληαΫνπ θχθινπ, ζα ηεξεΫηαη ε 
θΨησζη δηαδηθαζΫα: 
 

3.1 ΘΨζε εμΨκελν θαη κεηΨ απφ Ωγγξαθε ελεκΩξσζε ηεο ΔπηβιΩπνπζαο πεξεζΫαο, ζα 
παξαδΫδνληαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ ηα θΨησζη: 
 
α. ΣξνλνδηΨγξακκα νινθιΪξσζεο ηεο ιΪςεο ελδεΫμεσλ κεηξεηψλ εμακεληαΫνπ θχθινπ. 
β. Ρα βηβιΫα θαηακΩηξεζεο Ϊ ειεθηξνληθφ αξρεΫν. 

γ. Ρα θιεηδηΨ ησλ πΫιιαξ ησλ παξνρψλ, ηα νπνΫα ζα παξαιακβΨλνληαη απφ ην ΓξαθεΫν 
ΘαηακΩηξεζεο θαη ζα παξαδΫδνληαη κε ην πΩξαο ηεο εξγαζΫαο. 

 
3.2  Πηα βηβιΫα θαηακΩηξεζεο Ϊ ζην ειεθηξνληθφ αξρεΫν  ζα θαηαγξΨθνληαη: 
 
α. Ζ εκεξνκελΫα θαηακΩηξεζεο 
β. Ζ Ωλδεημε κεηξεηΪ ελΩξγεηαο (KWh) 
γ. Ρπρφλ δηαζαθΪζεηο, Γ.Α.Θ,  Ϊ παξαηεξΪζεηο γηα ηνλ ιφγν κε ιΪςεο Ωλδεημεο  θ.ι.π. 
 

3.3  ΔπηβεβιεκΩλν εΫλαη ην αζθαιΩο θιεΫζηκν ησλ εξκαξΫσλ  θαη  ν Ωιεγρνο γηα ηελ αθεξαηφηεηα 
ηνπο, ζε αληΫζεηε πεξΫπησζε επηβΨιιεηαη ε Ωθδνζε ΓειηΫνπ ΑλαθνξΨο ΘαηακεηξεηΪ (Γ.Α.Θ.).  
ΠΖΚΔΗΥΠΖ :   νπνηαδΪπνηε δεκηΨ Ϊ θζνξΨ πξνθιεζεΫ ζε εξκΨξην ην νπνΫν δελ ζα αζθαιηζηεΫ,  
επηβαξχλεη ηνλ ΑλΨδνρν.   
 

  3.4  ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο θαηακΩηξεζεο  φισλ ησλ ελδεΫμεσλ θαη θαηΨ ηελ ιΪμε ηνπ 

ρξνλνδηαγξΨκκαηνο πνπ Ωρεη θαζνξηζηεΫ ζχκθσλα κε ηελ § 3.1.α, ζα γΫλεηαη ε κεηαθνξΨ ησλ 
ελδεΫμεσλ, ησλ Γ.Α.Θ. θαη παξαηεξΪζεσλ πνπ Ωρνπλ θαηαγξαθεΫ ζηελ εθαξκνγΪ ηνπ tablet. 
 
3.5  Θα πξΩπεη λα ιακβΨλνληαη ελδεΫμεηο απφ φινπο ηνπο κεηξεηΩο, αλεμΨξηεηα απφ ηελ 
θαηΨζηαζε ζηελ νπνΫα βξΫζθεηαη ν θαηαλαισηΪο (δει. εΨλ εΫλαη ελεξγφο, θνκκΩλνο απφ ηειηθΪ 
δηαθνπΪ, θνκκΩλνο ιφγσ ρξΩνπο θιπ.). 

 

3.6  Όζνη εμακεληαΫνη θαηαλαισηΩο δελ αλεπξεζνχλ θαηΨ ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ην  
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνπο θαηακεηξεηΩο ηεο ΔπηρεΫξεζεο, Ϊ ζα 
ρνξεγεζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεΫα γηα ηελ αλεχξεζε ηνπο (αζθαιεΫο πιεξνθνξΫεο, γεσγξαθηθΩο 
ζπληεηαγκΩλεο θιπ). 
 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Νη παξνρΩο πνπ ειεθηξνδνηνχλ θσηηζηηθΨ ζψκαηα  νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε πνιιΩο 

πεξηπηψζεηο εΫλαη ηνπνζεηεκΩλεο επΫ ζηχισλ θαη ζε χςνο αζθαιεΫαο απφ δχν κΩηξα θαη 

Ψλσ.  Υο εθ ηνχηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο απηΩο εΫλαη απαξαΫηεηε ε ρξΪζε κηθξΪο  βνεζεηηθΪο 

θιΫκαθαο (ζθΨιαο),  θαη ζε θακΫα πεξΫπησζε δελ εΫλαη απνδεθηΪ ε αδπλακΫα ιΪςεο Ωλδεημεο 

ιφγσ πξφζβαζεο,  Ϊ ε κε ζσζηΪ απαζθΨιηζε θαη αζθΨιηζε ησλ εξκαξΫσλ.    

 
4. Απνγεπκαηηλέο ιείςεηο ελδείμεσλ απφ πειάηεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 

  

 

ει. 34 από 124 

  

 

 

(Ζ παξνχζα παξΨγξαθνο ηζρχεη εθφζνλ ζην πΫλαθα ηνπ Ψξζξνπ  5  ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο 
αλαθΩξνληαη ζρεηηθνΫ φγθνη εξγαζηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκΩλε δξαζηεξηφηεηα.) 
 
Πε φηη  αθνξΨ ηελ θαηακΩηξεζε ησλ παξνρψλ γηα πειΨηεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ζα ηεξεΫηαη ε 

θΨησζη δηαδηθαζΫα: 
 
4.1  Νη επηζθΩςεηο γηα ηηο ιΪςεηο ελδεΫμεσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο απνγεκαηηλΩο ψξεο θαη 

ζπγθεθξηκΩλα απφ 17:00’ Ωσο 22:00’. 
 
4.2  ΑλΨινγα κε ηνπο θχθινπο θαηακΩηξεζεο ησλ παξνρψλ (κεληαΫα δηκεληαΫα  θιπ) κεηΨ απφ 
Ωγγξαθε ελεκΩξσζε ηεο ΔπηβιΩπνπζαο πεξεζΫαο, ζα παξαδΫδνληαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
Αλαδφρνπ ηα θΨησζη: 
 

α. ΣξνλνδηΨγξακκα ιΪςεο θαη νινθιΪξσζεο ησλ ελδεΫμεσλ πειαηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. 
β.  Ρα βηβιΫα θαηακΩηξεζεο Ϊ ειεθηξνληθφ αξρεΫν. 
 
4.3  Νη θαλφλεο εξγαζΫαο αλΨ θαηεγνξΫα παξνρψλ πξΩπεη λα εΫλαη ζπλαθφινπζεο κε ηηο  
παξαγξΨθνπο ηνπ Ψξζξνπ  2 .  

 
5. Πχληαμε Γειηίσλ Αλαθνξάο (Γ.Α.Θ) 

 
Ν ΑλΨδνρνο θαηΨ ηε ιΪςε ησλ ελδεΫμεσλ πξΩπεη λα ειΩγρεη νπηηθΨ  ην κεηξεηΪ θαη λα εξεπλΨ 
ηηο ζπλζΪθεο, ππφ ηηο νπνΫεο γΫλεηαη ε παξνρΪ ηεο ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο θαη ζε αζπλΪζηζηεο 
πεξηπηψζεηο ζα ζπληΨζζεη, κΩζσ tablet , δειηΫα αλαθνξΨο. 
Δηδηθφηεξα, δειηΫα αλαθνξΨο ζα εθδΫδνληαη ζηηο παξαθΨησ πεξηπηψζεηο: 
 
5.1 ΠηΨζηκνο κεηξεηΪο, ειαηησκαηηθΪ ιεηηνπξγΫα κεηξεηΪ (δΫζθνο πεξηζηξΩθεηαη κε Ϋδηα 

Ωλδεημε, δΫζθνο πΨιιεηαη, δΫζθνο γπξΫδεη αληΫζηξνθα), κεηξεηΪο πνπ ιεηηνπξγεΫ αληΫζηξνθα 
θιπ. 
 
5.2 ΞαξαβΫαζε ζθξαγΫδαο (απνθνπΪ, ζπΨζηκν, αιινΫσζε θιπ), αζπκθσλΫα αξηζκψλ 
ζθξαγΫδσλ ησλ ζηνηρεΫσλ ηεο κεηξεηηθΪο δηΨηαμεο. 

 

5.3  ΑλαγξαθΪ ηνπ ζσζηνχ αξηζκνχ κεηξεηΪ φηαλ απηφο αξρΫδεη απφ Γ Ϊ εΫλαη δηαθνξεηηθφο απφ 
απηφλ πνπ αλαθΩξεηαη ζην tablet  . 
 
5.4  ΒιΨβε Ϊ θαηαζηξνθΪ κεηξεηΪ, ηξχπα ζην θηβψηην, ζπαζκΩλν ηδΨκη, ζπαζκΩλν θηβψηην, 
ζνιφ ηδΨκη θ.ι.π. 
 
5.5 ΑλΩθηθηε ε ιΪςε ελδεΫμεσλ ιφγσ απξφζηηεο ζΩζεο ηνπ κεηξεηΪ Ϊ παξεκβνιΪ 

δηαθφξσλ αληηθεηκΩλσλ, νζφλε κεηξεηΪ ζβεζηΪ,  βιΨζηεζε θ.ι.π. 
 
5.6 Κε αλεχξεζε κεηξεηΪ. 
 
5.7  ΚεηξεηΪο ηνπνζεηεκΩλνο ρσξΫο λα ππΨξρεη αληΫζηνηρε εγγξαθΪ ζην tablet  φπνπ πΩξαλ 
ησλ ινηπψλ ζηνηρεΫσλ ζα αλαγξΨθεηαη ν αξηζκφο κεηξεηΪ, ε Ωλδεημε, ν αξηζκφο ησλ ςεθΫσλ 

ηπρφλ επηπιΩνλ δηαζαθΪζεηο θιπ. 

 
5.8 πνςΫα  ξεπκαηνθινπΪο (κε θαηαγξαθΪ ηεο θαηαλΨισζεο απφ ην κεηξεηΪ ιφγσ 
παξΨλνκσλ επεκβΨζεσλ). 
 
5.9 ΔπηζθαιεΫο ζπλζΪθεο, φπσο π.ρ. θνκκΩλν παξνρηθφ θαιψδην, εηνηκφξξνπε ζχλδεζε 
παξνρΪο πξνο κεηξεηΪ Ϊ παξνρΪο ζε ηνΫρν κε θζνξΩο απφ ηηο νπνΫεο θηλδπλεχεη ε ζηΪξημε ηνπ 
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κεηξεηΪ, απνζΪθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ πιεζΫνλ ηνπ κεηξεηΪ, αθΨζαξηα χδαηα Ϊ Ψιια πγξΨ 

θ.ι.π. 
 
5.10 ΠεκαληηθΩο απμνκεηψζεηο ζηελ θαηαλΨισζε, δειαδΪ γηα ελδεΫμεηο πνπ ζπλεπΨγνληαη 
αδηθαηνιφγεηα κεγΨιεο Ϊ κηθξΩο θαηαλαιψζεηο ζε ζρΩζε κε απηΩο ηεο πξνεγνχκελεο 

θαηακΩηξεζεο Ϊ θαη αδηθαηνιφγεηα κεδεληθΩο θαηαλαιψζεηο. 
 
5.11 ΞαξΨλνκε επΩθηαζε κΩζα απφ ηε κεηξεηηθΪ δηΨηαμε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ ζε 

παξαθεΫκελν θηΫζκα (αληηθαλνληθΪ ξεπκαηνιεςΫα).  
 
5.12 Έιεγρνο γηα ηπρφλ αιιαγΪ ηεο ρξΪζεο παξνρψλ Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ. 
 
5.13  Πχληαμε αλαθνξΨο γηα ηνπο κεηξεηΩο δηπιΪο εγγξαθΪο φηαλ δεηεΫηαη ε κηα Ωλδεημε αιιΨ 
δηαπηζηψλεηαη  φηη ν δεχηεξνο αξηζκεηΪξαο Ωρεη Ωλδεημε δηΨθνξε ηνπ κεδελφο.   

 
Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη ζε θΨζε πεξΫπησζε Ωθδνζεο ΓειηΫνπ ΑλαθνξΨο ΘαηακεηξεηΪ (Γ.Α.Θ.), 
λα θσηνγξαθΫδεη κε ςεθηαθΪ κεραλΪ ηελ νθζαικνθαλψο αζπλΪζηζηε πεξΫπησζε 
ειεθηξνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ) θαη ζην ηΩινο ηεο θαηακΩηξεζεο λα παξαδΫδεη Ϊ  
λα απνζηΩιιεη φιεο ηηο θσηνγξαθΫεο κε ειεθηξνληθφ αξρεΫν ζην αξκφδην ΓξαθεΫν θαηακΩηξεζεο 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 
 

Δηδηθφηεξα γηα νξηζκΩλεο θαηεγνξΫεο κεηξεηψλ (αξδεπηηθΨ, ΦΝΞ, θ.η.ι.) ν ΑλΨδνρνο 
ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεΫ ζηε ζπζθεπΪ GPS ηηο ζπληεηαγκΩλεο ηνπ κεηξεηΪ.   
 
 

Δ. «ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ » 
 

     Απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο - εξγαιεΫα. 

 
 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζΩηεη ηα δηθΨ ηνπ κεηαθνξηθΨ κΩζα γηα ηε κεηαθνξΨ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνλ ηφπν παξαιαβΪο θαη εθηΩιεζεο ηεο εξγαζΫαο ηνπ. Ν εθνδηαζκφο 
ησλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ κε απαξαΫηεηα εξγαιεΫα, κε θαηΨιιειν εμνπιηζκφ θαη 
εθφδηα αζθαινχο εξγαζΫαο, βαξχλεη ηνλ αλΨδνρν  (Πχκβαζε Ψξζξν 11, παξΨγξαθνο 

7). 

 
ΔπηπιΩνλ, ζα δηαζΩηεη ππνρξεσηηθΨ: 

 Φνξεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΩο (tablet) γηα φια ηα ζπλεξγεΫα ηνπ, κε ηηο 
θΨησζη πξνδηαγξαθΩο. 

 Νζφλε: απφ  8" ή κεγαιχηεξε .            
 Ππλδεζηκφηεηα:  WiFi/3G/4G/5G 
  GPS: Λαη 

 Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ 4πχξελνο 1.8GHz 
 Ιεηηνπξγηθφ: Android 8  ή λεφηεξεο γεληάο 
 Κλήκε (RAM/ROM): 3 GB / 32 GB ή κεγαιχηεξε (θαηά πξνηίκεζε 4GB γηα λα 

κε ρξεηαζηνχλ αιιαγή ζε 1-2 ρξφληα) 
 Battery:  >4000  mA  (πξνκήζεηα powerbank κε δπλαηφηεηα ηεο κπαηαξίαο γηα 

ηαρεία θφξηηζε) 
 Camera: > 4MP δηπιήο φςεο κε θιαο 

 Θάξηα sim κε 2 GB /κήλα 

 ΔηαηξηθΨ θηλεηΨ ηειΩθσλα κε δπλαηφηεηα κεηΨδνζεο κελπκΨησλ θαη εηθφλσλ, ηα 
νπνΫα ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα πξνκεζεχζεη ηφζν ζηα ζπλεξγεΫα ηνπ 
φζν θαη ζηελ Δ.. 
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Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα πξνζαξκφδεηαη Ψκεζα ζηηο νξγαλσηηθΩο αιιαγΩο θαη 

αιιαγΩο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ ηεο ΔηαηξεΫαο, εμαζθαιΫδνληαο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα 

απαηηεζεΫ εληφο εχινγεο πξνζεζκΫαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 15 εκεξψλ, πξνκεζεπφκελνο ηνλ 

ζρεηηθφ εμνπιηζκφ.  

 
 

 
 
9.  ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

 
 
 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  

2ν ρικ Λ.Δ.Ν. ΙακΫαο - ΑζΪλαο  
35 100, ΙακΫα  

 

 

 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
ΓΞΘΔ  ………………………..  

 
 
 

ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ  ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 
ΔΙΙΑΓΑΠ  
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2ν ρικ Λ.Δ.Ν. Ιακίαο - Αζήλαο  
35 100, Ιακία  
 

 

 
 

 

ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Ξ’ ΑΟΗΘ. ΓΞΘΔ/…………………  

                               Αξ. SAP:………………………  
                               Α.Γ.Α.Κ.:…………………… ..  
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  ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ»  
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Αληηθείκελν: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ  ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ»  

Πηελ ΙακΫα ζΪκεξα, ηελ ..… -. .….-20... . , νη  θαησηΩξσ ζπκβαιιφκελνη:  

Αθελφο ε Αλψλπκε ΔηαηξεΫα κε ηελ επσλπκΫα «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ 

ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ .» θαη  ην δηαθξηηηθφ ηΫηιν 

«ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.» Ϊ «ΓΔΓΓΖΔ» (εθεμΪο θαινχκελε ν «ΓΔΓΓΖΔ») πνπ εδξεχεη  

ζηελ ΑζΪλα, ζηελ νδφ Ξεξξαηβνχ 20 & Θαιιηξξφεο 5, Ρ.Θ. 11743, ΑΦΚ 

094532827/ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ θαη  εδψ εθπξνζσπεΫηαη  λφκηκα απφ 

η….……………………….…………………… θαη  

ΑθεηΩξνπ «…………………………………..» (εθεμΪο θαινχκελεο «ΑΛΑΓΝΣΝΠ»), πνπ 

εδξεχεη  ζη… ………………………….., νδφο ………………………… αξηζκφο …,Ρ.Θ……………., 

ΑΦΚ………………/ΓΝ………………. θαη  εθπξνζσπεΫηαη  λφκηκα απφ ηνλ θ. 

………………………………………………,  

Αθνχ Ωιαβαλ ππφςε:  

1.  Ρν Λ. 4412/2016 (Α΄ 147), φπσο ηζρχεη ,  

2.  Ρελ …………… απφθαζε ηνπ……………..………. ΓΔΓΓΖΔ, κε ηελ νπνΫα 

πξνθεξχρζεθε αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλΨδεημε αλαδφρνπ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθεΫκελν ηεο παξνχζαο,  

3.  Ρελ …………… απφθαζε ηνπ………… ΓΔΓΓΖΔ, κε ηελ νπνΫα ε πξνζθνξΨ ηνπ 

Αλαδφρνπ αλαδεΫρζεθε ε  πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ 

βΨζεη  ηηκΪο,  

4.  Ρελ ……………. απφθαζε ηνπ………. ΓΔΓΓΖΔ, κε ηελ νπνΫα Ωγηλαλ απνδεθηΨ ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο πνπ ππνβιΪζεθαλ απφ ηνλ ΑλΨδνρν,  
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5. Ρν γεγνλφο φηη  θαηΨ ησλ αλσηΩξσ απνθΨζεσλ δελ αζθΪζεθαλ 

πξνζθπγΩο/αζθΪζεθαλ πξνζθπγΩο, νη  νπνΫεο απνξξΫθζεθαλ κε ηελ/ηηο 

……………….…….. απφθαζε/απνθΨζεηο ηεο ΑΔΞΞ.  

6. Ρελ πξΨμε/απφθαζε ..… ηνπ … Διεγθηηθνχ ΠπλεδξΫνπ, κε ηελ νπνΫα ν 

πξνιεπηηθφο Ωιεγρνο λνκηκφηεηαο ηνπ ζρεδΫνπ ηεο παξνχζαο απΩβε 

ζεηηθφο ,ζπκθψλεζαλ θαη Ωθαλαλ ακνηβαΫα απνδεθηΨ ηα αθφινπζα:  

 

Άξζξν 1ν  –Ρεχρε ηεο Πχκβαζεο  

Άξζξν 2ν  - ΑληηθεΫκελν ηεο Πχκβαζεο  
Άξζξν 3ν  - ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ  
Άξζξν 4ν     ΠπκβαηηθΩο Ξνζφηεηεο  
Άξζξν 5ν  - ΓηΨξθεηα Πχκβαζεο / ΞξνζεζκΫα εθηΩιεζεο  
Άξζξν 6ν  –  ΑκνηβΪ  
Άξζξν 7ν  - Ρξφπνο ΞιεξσκΪο  

Άξζξν 8ν  - Δθπξνζψπεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  

Άξζξν 9ν  - Δθπξνζψπεζε Αλαδφρνπ - ΔπηβιΩπσλ  
Άξζξν 10ν  - Ξξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ  
Άξζξν 11ν- Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ  
Άξζξν 12ν  –  ΘνηλνπξαμΫα  θαη Πχκπξαμε Δηαηξεηψλ  
Άξζξν 13ν- ΓηαζθΨιηζε ηΪξεζεο εξγαηηθΪο θαη αζθαιηζηηθΪο ΛνκνζεζΫαο - 

Άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ –  Δκπηζηεπηηθφηεηα  

Άξζξν 14ν  - ΞνηληθΩο ΟΪηξεο  
Άξζξν 15ν  - Απαγφξεπζε πνθαηΨζηαζεο θαη Δθρψξεζεο  
Άξζξν 16ν  - πεξγνιΨβνη  
Άξζξν 17ν  - ΦνξνινγηθΩο ππνρξεψζεηο  
Άξζξν 18ν  - Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο  
Άξζξν 19ν  - ΑζθαιΫζεηο  
Άξζξν 20ν  - ΔηδηθνΫ φξνη  

Άξζξν 21ν   -  ΑλσηΩξα ΒΫα  
Άξζξν 22ν  - ΘαηαγγειΫα ηεο Πχκβαζεο  
Άξζξν 23ν  - ΑπαηηΪζεηο  
Άξζξν 24ν  - ΟΪηξα Αθεξαηφηεηαο  
Άξζξν 25ν–  ΡξνπνπνΫεζε Πχκβαζεο  
Άξζξν 26ν  –  Ηζρχο Όξσλ Πχκβαζεο  
Άξζξν 27ν  - ΓσζηδηθΫα –  ΓΫθαην ηεο Πχκβαζεο  

                      Άξζξν 1º  –Ρεχρε ηεο Πχκβαζεο  

1.  Ζ Πχκβαζε απνηειεΫηαη  απφ ηα παξαθΨησ Ρεχρε ηα νπνΫα 

ππνγεγξακκΩλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΩξε απνηεινχλ Ωλα εληαΫν ζχλνιν :  

Α.  Ππκθσλεηηθφ  

Β.  Ρηκνιφγην Δξγαζηψλ  

Γ.  ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ Δξγαζηψλ  

Γ.  ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ  

Δ.  ΑζθαιΫζεηο  
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Πη.  πνδεΫγκαηα   

Ε.  ΓηνηθεηηθΨ Όξηα  

   

2.  H ζεηξΨ κε ηελ νπνΫα αλαθΩξνληαη  ηα Ρεχρε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξΨγξαθν θαζνξΫδεη  ηε ζεηξΨ ηζρχνο ησλ φξσλ θαζελφο απ'  απηΨ, ζε 

πεξΫπησζε πνπ ππΨξρνπλ δηαθνξΩο ζην θεΫκελν Ϊ ζηελ εξκελεΫα ησλ φξσλ δχν 

Ϊ πεξηζζνηΩξσλ Ρεπρψλ.  

3.  ΟεηΨ ζπκθσλεΫηαη  κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΩλσλ κεξψλ φηη  ε Πχκβαζε 

απηΪ θαζψο θαη  ηπρφλ ηξνπνπνΫεζΪ ηεο, φπσο πξνβιΩπεηαη  ζην Ψξζξν 25 ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο, απνηειεΫ  ηε κνλαδηθΪ ζπκθσλΫα πνπ ππΨξρεη κεηαμχ ηνπο 

γηα ηελ ππφςε ΞαξνρΪ πεξεζηψλ θαη  φηη  φια ηα  Ωγγξαθα πνπ ηπρφλ 

αληαιιΨρζεθαλ κεηαμχ ηνπο, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο, θαζψο θαη  νη  ηπρφλ 

ζπδεηΪζεηο θαη ζπκθσλΫεο, νπνηαζδΪπνηε θχζεο θαη  πεξηγξαθΪο, πνπ Ωγηλαλ 

πξνθνξηθΨ Ϊ ζησπεξΨ θαη δελ ζπκπεξηιΪθζεθαλ ζηε Πχκβαζε απηΪ ζεσξνχληαη  

φηη  δελ Ωρνπλ ηζρχ, φηη  δελ παξΨγνπλ νπνηνδΪπνηε λνκηθφ απνηΩιεζκα, φηη  δε 

ζα δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη φηη  δε ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ 

εξκελεΫα ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.  

Άξζξν 2º  - Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο  

Κε ηελ παξνχζα ν ΓΔΓΓΖΔ αλαζΩηεη  θαη  ν ΑλΨδνρνο αλαιακβΨλεη,  Ωλαληη  ηεο 

ακνηβΪο πνπ ζπκθσλεΫηαη  ζηελ παξνχζα, ηελ παξνρΪ ηεο ππεξεζΫαο «Ιήςε 

ελδείμεσλ κεηξεηψλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεληαίαο,  

ηεηξακεληαίαο  & εμακεληαίαο  θαηακέηξεζεο ηεο Ξεξηνρήο ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ηεο 

Γηεχζπλζεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο» , ε νπνΫα πεξηιακβΨλεη ηηο  

παξαθΨησ εξγαζΫεο:  

 ΙΪςε ελδεΫμεσλ κεηξεηψλ ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο  

 

Άξζξν 3º  - Ρερληθή Ξεξηγξαθή  

Ζ αλαιπηηθΪ ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ ησλ ππεξεζηψλ πεξηγξΨθεηαη ζην ζπλεκκΩλν 

Ρεχρνο Γ΄ «ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ Δξγαζηψλ».  

Άξζξν 4º  - Ππκβαηηθέο πνζφηεηεο  

1.  Νη ΠπκβαηηθΩο πνζφηεηεο ησλ πξνο παξνρΪ ππεξεζηψλ, αλΨ εΫδνο 

εξγαζηψλ, πνπ ζα δνζνχλ πξνο εθηΩιεζε ζηνλ αλΨδνρν θαηΨ ηε δηΨξθεηα 
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ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, αλαθΩξνληαη  ζην ζπλεκκΩλν Ρεχρνο Δ΄ 

«Ππκβαηηθφ ΡΫκεκα –  ΠπκβαηηθΩο Ξνζφηεηεο».  

2.  Νη πνζφηεηεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ κΩζα ζε νξηζκΩλε ρξνληθΪ 

πεξΫνδν (εκΩξα, εβδνκΨδα, κΪλαο) δχλαληαη  λα ηξνπνπνηνχληαη  θαηΨ ηελ 

απφιπηε θξΫζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηνπ κΩζα ζηα φξηα ηεο 

ζπκβαηηθΪο ακνηβΪο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ δ ηθαηψκαηνο πξναΫξεζεο.  

3.  Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεΫ θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ ην δηθαΫσκα αλαζηνιΪο ηεο 

εθηΩιεζεο ηκΪκαηνο Ϊ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θαηΨ πεξηφδνπο ενξηψλ, 

ζενκεληψλ, εθινγψλ, αθξαΫσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ Ϊ Ψιισλ εθηΨθησλ 

γεγνλφησλ θαη ρσξΫο λα δηθαηνχηα η  απνδεκΫσζε ν ΑλΨδνρνο.  

4.  Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα εθηΩιεζεο ηκΪκαηνο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκΩλνπ θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ρσξΫο λα δηθαηνχηαη 

απνδεκΫσζε ν ΑλΨδνρνο.  

5.  Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα δηαζΩηεη  επαξθΩο πξνζσπηθφ, ψζηε λα 

δηαζθαιΫδεηαη ε δπλαηφηεηα Ψξηηαο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 6.   Ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  ην δ ηθαΫσκα λα αλαζΩζεη  ζε Ψιινλ αλΨδνρν κΩξνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ θξΫλνληαη  απαξαΫηεηεο Ϊ επεΫγνπζεο, αθαηξψληαο ηε ζρεηηθΪ 

δαπΨλε πνπ πξνβιΩπεηαη απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε.  

 

Άξζξν 5º  - Γηάξθεηα Πχκβαζεο / Ξξνζεζκία εθηέιεζεο  
 

1.  Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο εΫλαη δηΨξθεηαο …….  ( ..) κελψλ . ΑξρΫδεη  

απφ….-….-… θαη ιΪγεη   ηελ …-…-….    Ζ εμΨληιεζε ηεο ζπκβαηηθΪο ακνηβΪο 

αθφκα θαη πξηλ ηελ αλσηΩξσ εκεξνκελΫα ιΪμεο, νδεγεΫ ζε ιχζε ηεο Πχκβαζεο.  

2. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεΫ  ην δηθαΫσκα, κε κνλνκεξΪ απφθαζε ηνπ, θαηΨ ηε 

δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο:  

Λα απμΪζεη ηε δηΨξθεηα ηεο παξνρΪο ησλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα 
κΩρξη   ………………  (. .)  κελψλ  κφλν εθφζνλ δελ Ωρεη  εμαληιεζεΫ  ην Ππκβαηηθφ 

ηΫκεκα  κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο ,  ρσξΫο ν ΑλΨδνρνο λα δηθαηνχηαη λα δεηΪζεη  

αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλΨδαο Ϊ λα εγεΫξεη  Ψιιεο  απαηηΪζεηο.   
 

Ζ ζχκβαζε ζα δηαθνπεί εάλ ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο εληαίνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηηο Ξεξηνρέο ηεο ΓΞΘΔ νινθιεξσζεί πξηλ ηε ιήμε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 6ν – Ακνηβή  

 

1.  Ζ ακνηβΪ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο 

ζπκθσλεΫηαη  ζε ………………. επξψ, πιΩνλ θφξνπ πξνζηηζΩκελεο αμ Ϋαο, ζχκθσλα 

κε ηα ζπλεκκΩλα ηεχρε Β΄ «Ρηκνιφγην Δξγαζηψλ» θαη Δ΄ «Ππκβαηηθφ ΡΫκεκα –  

ΠπκβαηηθΩο Ξνζφηεηεο».  

 

2.  Ζ ακνηβΪ απηΪ αληηζηνηρεΫ  ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ αλαδφρνπ φπσο 

νξηζηηθνπνηΪζεθε ζην ζηΨδην θαηαθχξσζεο, σο εμΪο:  

ΔΟΓΝΙΑΒΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ 
(ΡΚΖΚΑ)   

ΠΚΒΑΡΗΘΝ 
ΡΗΚΖΚΑ  

ΓΗΘΑΗΥΚΑ 
ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ  

(ΚΔΣΟΗ 50%)  

ΓΞΘΔ/ΞΔΟΗΝΣΖ 

……………………..  
……………………… €  ΝΣΗ  

 

3. ΠπκθσλεΫηαη  ξεηΨ, φηη  ε ζπκθσλεζεΫζα ακνηβΪ εΫλαη ζηαζεξΪ θαη ν 

ΑλΨδνρνο παξαηηεΫηαη  ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεηΪζεη  αχμεζε  Ϊ αλαπξνζαξκνγΪ 

απηΪο, γηα νπνηνδΪπνηε ιφγν Ϊ αηηΫα θαη  ηδηαΫηεξα γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ Ψξζξνπ 

388 ηνπ Α.Θ. Ν ΑλΨδνρνο ζεσξεΫ σο ελδερφκελν θαη  απνδΩρεηαη  ηνλ θΫλδπλν 

ηεο κεηαβνιΪο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Ν ΑλΨδνρνο, εθηφο απφ ην σο Ψλσ 

ζπκθσλνχκελν αληΨιιαγκα, θακΫα Ψιιε ακνηβΪ δε δηθαηνχηαη .  

4.  Ζ παξαπΨλσ ακνηβΪ ζπκθσλεΫηαη  φηη  θαιχπηεη  ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ αλαηΫζεληαη,  ηηο αζθαιηζηηθΩο εηζθνξΩο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην δηνηθεηηθφ 

ηνπ θφζηνο, ηα ηΩιε θαη γεληθφηεξα φια ηα Ωμνδα πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ 

αλΨδνρν κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν, θαζψο θαη  ην εξγνιαβηθφ ηνπ θΩξδνο.  

 
 

Άξζξν 7º  - Ρξφπνο Ξιεξσκήο  

1.  Ζ ακνηβΪ ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβΨιιεηαη  βΨζεη  κεληαίαο Ξηζηνπνίεζεο 

Δξγαζηψλ .  Θα ζπκπιεξψλεηαη  απφ ηνλ αλΨδνρν θαη  ζα εγθξΫλεηαη  απφ ην 

ΓΔΓΓΖΔ ΞΫλαθαο πνπ αθνξΨ εξγαζΫεο πνπ Ωρνπλ πεξαησζεΫ  ηνλ αληΫζηνηρν 

κΪλα, πξνθεηκΩλνπ λα πιεξσζεΫ ν ΑλΨδνρνο.  

2.  Νη πιεξσκΩο πξνο ηνλ αλΨδνρν ζα γΫλνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

Πχκβαζεο, ηελ 24ε  εκΩξα ηνπ ηξΫηνπ κΪλα απφ ηελ εκεξνκελΫα Ωθδνζεο ηνπ 
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ηηκνινγΫνπ κε ηελ πξνυπφζεζε  εκπξφζεζκεο θαηΨζεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξΨγξαθν 4 ηνπ παξφληνο Ψξζξνπ 

(κε απφδεημε θαηΨζεζεο) .  Πηελ αμΫα ηνπ ηηκνινγΫνπ ζα πξνζηΫζεηαη ν εθΨζηνηε 

ηζρχνλ Φ.Ξ.Α. πνπ ζα βαξχλεη  ην ΓΔΓΓΖΔ. ΚΩζα ζηελ πξνζεζκΫα απηΪ θαη  πξν 

ηεο θαηαβνιΪο ηεο ακνηβΪο ζα πξΩπεη  λα Ωρνπλ νινθιεξσζεΫ απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη  νη  πΨζεο θχζεσο Ωιεγρνη ηεο αθξΫβεηαο θαη  ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζΩλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη  νη  Ωιεγρνη  

εμαθξΫβσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. Πε πεξΫπησζε αξγΫαο, 

σο εκεξνκελΫα εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγΫσλ ζα ζεσξεΫηαη  ε ακΩζσο επφκελε 

εξγΨζηκε εκΩξα. Όιεο νη  πιεξσκΩο, νη  ζρεηηθΩο κε ηε Πχκβαζε, ζα γΫλνληαη  

απφ ην ΓΔΓΓΖΔ πξνο ηνλ αλΨδνρν θαη  ν ΑλΨδνρνο ζα εΫλαη  απνθιεηζηηθΨ 

ππεχζπλνο Ωλαληη  νπνηνλδΪπνηε ηξΫησλ γηα η ηο πιεξσκΩο πξνο απηνχο.  

Νη πιεξσκΩο πξνο ηνλ αλΨδνρν ζα γΫλνληαη  ζε επξψ κΩζσ ινγαξηαζκνχ 

ΡξΨπεδαο πνπ ζα πξνζδηνξηζηεΫ  απφ ηνλ αλΨδνρν Ωγθαηξα.  

3. Ξιεξσκή πξνθαηαβνιήο 

Ν ΓΔΓΓΖΔ δε ρνξεγεΫ πξνθαηαβνιΪ ζηνλ αλΨδνρν. 

4. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο – Ξξνζεζκίεο ππνβνιήο 

Ζ ππνβνιΪ ησλ παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλΨδνρν, γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ηκεκαηηθά σο εμΪο:  

Α’ ΦΑΠΖ: 

4.1. ΞηζηνπνΫεζε εθηΩιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, 

εγθεθξηκΩλε απφ ην/α αξκφδην/α φξγαλν/α ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

4.2. Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ ππΩξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Ρα παξαπάλσ παξαζηαηηθά πξέπεη λα ππνβάιινληαη άκεζα ζηα αξκφδηα Όξγαλα ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ. 

Β’ ΦΑΠΖ: 

4.3. Ξξσηφηππε πεχζπλε ΓΪισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ νπνΫα ζα 

βεβαηψλεηαη φηη Ωρνπλ ηεξεζεΫ απαξεγθιΫησο νη δηαηΨμεηο ηεο εξγαηηθΪο θαη αζθαιηζηηθΪο 

λνκνζεζΫαο γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ απφ απηφλ Ϊ/θαη ηνλ ππεξγνιΨβν γηα ηελ 

πεξΫνδν αλαθνξΨο ηνπ ηηκνινγΫνπ. 
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4.4. ΘΨζε Ψιιν Ωγγξαθν πνπ δχλαηαη λα απνδεΫμεη ηελ ηΪξεζε ηεο εξγαηηθΪο θαη 

αζθαιηζηηθΪο λνκνζεζΫαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιΪζεθε, ην νπνΫν ηπρφλ ζα 

δεηεζεΫ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

4.5. Πηελ πεξΫπησζε πνπ ν ΔπηβιΩπσλ Κεραληθφο ηνπ αλαδφρνπ δελ εΫλαη κηζζσηφο ηεο 

εηαηξεΫαο ηνπ αιιΨ Ωρεη δηαθνξεηηθΪ ζρΩζε εξγαζΫαο κε απηΪλ (π.ρ. Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο, ΚΩηνρνο θ.ιπ.), ζα πξνζθνκΫδεηαη Ξξσηφηππε πεχζπλε ΓΪισζΪ ηνπ, 

λνκΫκσο επηθπξσκΩλε γηα ην γλΪζην ηεο ππνγξαθΪο ηνπ, κε ηελ νπνΫα ζα βεβαηψλεηαη φηη 

Ωρεη πιΪξσο εμνθιεζεΫ απφ ηνλ αλΨδνρν γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζΫεο ηνπ θαηΨ ηνλ 

κΪλα ηεο πηζηνπνΫεζεο. ΔλαιιαθηηθΨ ζα πξνζθνκΫδεη πεχζπλε ΓΪισζε ν Ϋδηνο ν 

ΑλΨδνρνο, λνκΫκσο επηθπξσκΩλε γηα ην γλΪζην ηεο ππνγξαθΪο ηνπ, κε ηελ νπνΫα ζα 

βεβαηψλεη ηελ σο Ψλσ εμφθιεζε, Ϊ ζα πξνζθνκΫδεη νπνηνδΪπνηε Ψιιν παξαζηαηηθφ ην 

νπνΫν θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο ΔπηβιΩπνπζαο πεξεζΫαο βεβαηψλεη ηελ σο Ψλσ εμφθιεζε. 

Γηα ηελ ηΪξεζε ησλ παξαπΨλσ ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα γλσζηνπνηΪζεη εγγξΨθσο ζηελ 

ΔπηβιΩπνπζα θαη ηελ ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα ηελ επαγγεικαηηθΪ ζρΩζε ηνπ ΔπηβιΩπνληα 

Κεραληθνχ κε απηφλ.  

4.6. ΘαηΨζηαζε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ Ϊ/θαη ππεξγνιΨβνπ κε 

ππνγξαθΩο ηνπ ΔπηβιΩπνληα Κεραληθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ ΔληεηαικΩλνπ Κεραληθνχ ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, ησλ βνεζψλ ηνπ θαη ηνπ ΓηεπζπληΪ ηεο ΞεξηνρΪο. 

4.7. ΞαξαζηαηηθΨ πιεξσκψλ ελζΪκσλ αλαδφρνπ Ϊ/θαη ππεξγνιΨβνπ. 

4.8. ΑληΫγξαθα ειεθηξνληθΪο ππνβνιΪο ΑΞΓ (ΑλαιπηηθΪ ΞεξηνδηθΪ ΓΪισζε) ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ αλαδφρνπ Ϊ/θαη ππεξγνιΨβνπ, ε νπνΫα ζα αθνξΨ απνθιεηζηηθΨ θαη κφλν ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηε ζπγθεθξηκΩλε εξγνιαβΫα γηα ηε ρξνληθΪ πεξΫνδν αλαθνξΨο ηνπ 

ηηκνινγΫνπ. 

4.9. ΑληΫγξαθα παξαζηαηηθψλ πιεξσκΪο Ρξαπεδψλ (extrait) Ϊ αληΫγξαθα internet banking 

εθηππσκΩλα ηελ επφκελε κΩξα νινθιΪξσζεο ηεο ζπλαιιαγΪο, απφ ηα νπνΫα 

απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιΪ κΩζσ ΡξαπΩδεο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκΩλσλ κε ζρΩζε 

εμαξηεκΩλεο εξγαζΫαο ζηνλ αλΨδνρν Ϊ/θαη ππεξγνιΨβν απηνχ, πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο. ΑπνδεΫμεηο θαηαβνιΪο ζηηο νπνΫεο νη εξγαδφκελνη βεβαηψλνπλ φηη 

Ωιαβαλ ηξαπεδηθΨ ηνπο κηζζνχο Ϊ ηα εκεξνκΫζζηα ηνπο δε ιακβΨλνληαη ππφςε. 

Ρα παξαπΨλσ παξαζηαηηθΨ πξΩπεη λα ππνβΨιινληαη ην αξγφηεξν ζε εμΪληα (60) 

εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο απφ ηελ εκεξνκελΫα Ωθδνζεο ηνπ ηηκνινγΫνπ. 

Γ’ ΦΑΠΖ: 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 

  

 

ει. 45 από 124 

  

 

Ξξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγΫνπ: 

4.10. ΦνξνινγηθΪ ελεκεξφηεηα αλαδφρνπ. 

4.11. ΑζθαιηζηηθΩο ελεκεξφηεηεο αλαδφρνπ. (αζθαιηζηηθΪ ελεκεξφηεηα απαηηεΫηαη: α) γηα ηνλ 

Ϋδην ηνλ αλΨδνρν, εΫηε απηφο εΫλαη αηνκηθΪ ΔηαηξεΫα εΫηε εηαηξεΫα, β) βεβαΫσζε 

αζθαιηζηηθΪο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ - ΗΘΑ). Πε πεξΫπησζε 

αζθαιηζηηθΪο ξχζκηζεο λα πξνζθνκΫδεηαη ε βεβαΫσζε απηΪο. 

Πε πεξΫπησζε κε ππνβνιΪο φισλ ησλ αλαγθαΫσλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πξνζεζκηψλ, ε πιεξσκΪ (εμφθιεζε ηηκνινγΫνπ) ζα γΫλεηαη ηελ 24ε εκΩξα 

ηνπ δεχηεξνπ επφκελνπ κΪλα απφ ην κΪλα ζπκπιΪξσζεο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ν ΓΔΓΓΖΔ δελ θαζΫζηαηαη ππεξΪκεξνο, αλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηεο 

παξαγξΨθνπ απηΪο. 

5. Ρξφπνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Ρα απαξαΫηεηα γηα ηελ πιεξσκΪ δηθαηνινγεηηθΨ ζα ππνβΨιινληαη απφ ηνλ αλΨδνρν ζην 

ΓΔΓΓΖΔ (Ωδξα ΞεξηνρΪο), ζπλεκκΩλα ζε δηαβηβαζηηθΪ επηζηνιΪ (φπνπ θαη ζα αλαθΩξνληαη 

αλαιπηηθΨ θαη ζπγθεθξηκΩλα ηα ζπλεκκΩλα Ωγγξαθα), ε νπνΫα ζα πξσηνθνιιεΫηαη, πξνθεηκΩλνπ 

λα εΫλαη βΩβαηε ε εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ηνπο. 

6. Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα ζπλερΫζεη ρσξΫο δηαθνπΪ ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο 

αλεμΨξηεηα απφ νπνηνλδΪπνηε δηαθαλνληζκφ Ϊ θαη θαζπζηΩξεζε πιεξσκΪο ησλ ζπκβαηηθψλ 

πνζψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, κεηΨ ηελ θαζνξηζκΩλε εκΩξα πιεξσκΪο.  

7. ΘακηΨ πιεξσκΪ δε ζα γΫλεηαη ζηνλ αλΨδνρν ρσξΫο ζπκκφξθσζΪ ηνπ πξνο ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ, νη νπνΫνη ηζρχνπλ θαηΨ ην ρξφλν ηεο 

πιεξσκΪο. 

8. Ν ΑλΨδνρνο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξΩνπλ απφ ηελ Πχκβαζε, 

ζε ζρΩζε κε πιεξσκΩο θΨζε θφξνπ, δαζκνχ, θξαηΪζεσλ θαη ινηπψλ ηειψλ πνπ ηπρφλ νθεΫιεη 

λα θαηαβΨιεη κε βΨζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα, φπσο επΫζεο ζα εΫλαη ππεχζπλνο λα απνθαζηζηΨ 

θΨζε δεκηΨ πνπ ζα ππνζηεΫ ν ΓΔΓΓΖΔ, εμαηηΫαο ηεο κε εθπιΪξσζεο απφ απηφλ ησλ παξαπΨλσ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

9. Ν ΓΔΓΓΖΔ θαηΨ ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγΫσλ ζα πξνβαΫλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

παξαθξαηΪζεηο θφξσλ Ϊ νπνηνλδΪπνηε Ψιισλ επηβαξχλζεσλ ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ ΗδξπκΨησλ Ϊ ππΩξ νπνηνπδΪπνηε ηξΫηνπ, εθφζνλ ηνχην πξνβιΩπεηαη ζην λφκν. 
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10. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ ηπρφλ απαηηΪζεσλ ηνπ, πνπ απνξξΩνπλ 

απφ ηελ Πχκβαζε, κε νπνηαδΪπνηε πιεξσκΪ πξνο ηνλ αλΨδνρν. Ρν δηθαΫσκα απηφ κπνξεΫ λα 

αζθεζεΫ αθφκε θαη αλ ην πνζφ ηεο απαΫηεζεο δελ Ωρεη επηδηθαζηεΫ Ϊ ν ΑλΨδνρνο Ωρεη αληηξξΪζεηο 

αλαθνξηθΨ πξνο ηελ απαΫηεζε απηΪ. ΔπΫζεο, ην δηθαΫσκα ζπκςεθηζκνχ αζθεΫηαη ζε πεξΫπησζε 

πνπ ε απαΫηεζε ηνπ ηηκΪκαηνο Ωρεη ελ φισ Ϊ ελ κΩξεη εθρσξεζεΫ ζε νπνηνλδΪπνηε ηξΫην, 

πεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκΨησλ. 

11. Ζ νξηζηηθΪ εθθαζΨξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ηπρφλ ιεμηπξφζεζκσλ πιεξσκψλ θαηΨ 

ην ρξφλν πνπ ζα γΫλεη ε εθθαζΨξηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ηνλ φξν απφιπηεο ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα θαη ηηο δηαηΨμεηο ηεο Πχκβαζεο. 

12. Γηα ηελ παξνρΪ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο, ζα γΫλνληαη νη παξαθξαηΪζεηο βΨζεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζΫαο.  

Θα εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Λ. 4412/2016 δηαηΨμεηο πεξΫ θξαηΪζεσλ. 

Άξζξν 8º  - Δθπξνζψπεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  

 

Ζ παξαθνινχζεζε, ν Ωιεγρνο θαη ε επΫβιεςε ηεο θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο 

παξνχζαο αζθεΫηαη  απφ ηα θαησηΩξσ φξγαλα:  

1.  Δπηβιέπνληεο, βνεζνί ηνπ Δληεηαικέλνπ εθπξνζψπνπ:  

ΔθδΫδνπλ θαη ππνγξΨθνπλ ηηο εκεξΪζηεο θαηαζηΨζεηο εξγαζηψλ βΨζεη ησλ 

νπνΫσλ ζα γΫλεηαη ε κεληαΫα πηζηνπνΫεζε, δΩρνληαη ηα ηειεθσλΪκαηα ησλ 

ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη  κεηαθΩξνπλ πξνο απηΨ ηηο εληνιΩο ηνπ 

ΔληεηαικΩλνπ Δθπξνζψπνπ, εθηεινχλ δεηγκαηνιεπηηθνχο ειΩγρνπο, κε εληνιΪ 

ηνπ ΔληεηαικΩλνπ Δθπξνζψπνπ.  

2.  Δληεηαικέλνο Δθπξφζσπνο (Δπηβιέπνπζα πεξεζία - Δ..):  

Ν ΔληεηαικΩλνο Δθπξφζσπνο θαη  ν αλαπιεξσηΪο ηνπ νξΫδνληαη  θαη 

γλσζηνπνηνχληαη  εγγξΨθσο ζηνλ αλΨδνρν απφ ηελ ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα πξηλ 

ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Πχκβαζεο. ΔΫλαη ν ππεχζπλνο γηα ηνλ Ωιεγρν ηεο 

πξνφδνπ εθηΩιεζεο ηεο παξνχζαο, γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζΪ ηεο θαζψο θαη  γηα 

ηελ ηΪξεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο γεληθψο, ππνγξΨθεη ηα Ωληππα ησλ 

εθδηδνκΩλσλ παξαγγειηψλ/ εληνιψλ πξνο ηνλ αλΨδνρν θαη  ηελ κεληαΫα 

πηζηνπνΫεζε. ΔηζεγεΫηαη  ζηελ ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα ηελ επηβνιΪ πνηληθψλ 

ξεηξψλ, ηελ απνκΨθξπλζε αθαηΨιιεινπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ Ϊ θαη ηελ 

Ωθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, δηθαηνδνζΫεο πνπ Ωρεη  πΨλησο ε ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα 
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θαη Ψλεπ ηεο εηζεγΪζεσο ηνπ ΔληεηαικΩλνπ Δθπξνζψπνπ. ΔΫλαη  ππεχζπλνο γηα 

ηνλ εκεξΪζην δεηγκαηνιεπηηθφ Ωιεγρν ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη  ηδΫσο ηπρφλ ςεπδψλ δειψζεσλ ησλ ζπλεξγεΫσλ (ε αληαπφθξηζε 

δε ζην θαζΪθνλ απηφ εΫλαη  θξΫζηκε γηα ηελ πεξεζηαθΪ ηνπ επΨξθεηα). Πηα 

θαζΪθνληα ηεο Δ.. πεξηιακβΨλεηαη  ε παξαθνινχζ εζε θαη  ν Ωιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο, πνζφηεηαο γεληθΨ θαη  ε πξνζΪθνπζα εθηΩιεζε ησλ φξσλ ηεο 

Πχκβαζεο.  

3.  Ξξντζηακέλε πεξεζία (Ξ..):  

 

ΘαζΪθνληα ΞξντζηακΩλεο πεξεζΫαο αζθεΫ  ν ΓηεπζπληΪο ηεο ΞεξηνρΪο ………… …. 

ΔΫλαη  ππεχζπλνο γηα ηελ νξζΪ πηζηνπνΫεζε ησλ κεληαΫσλ εξγαζηψλ, ηελ νπνΫα  

θαη ππνγξΨθεη  θαζψο θαη γηα ηελ ηΪξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πχκβαζεο.  

4.  Ν αλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα επηηξΩπεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ 

Ωιεγρν ηεο ηΪξεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ζε νπνηνδΪπνηε Ψιιν ππεξεζηαθφ 

φξγαλν νξηζζεΫ απφ ηελ ΞξντζηακΩλε Ϊ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα.  

Άξζξν 9º  - Δθπξνζψπεζε Αλαδφρνπ – Δπηβιέπσλ  

 

1.  Ρσλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνΐζηαηαη Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο κε 

επαξθΪ πεΫξα ζε ππεξεζΫεο παξφκνηεο κε απηΪ ηεο Πχκβαζεο, ν νπνΫνο ζα 

νλνκΨδεηαη «ΔπηβιΩπσλ».  

Ν ΔπηβιΩπσλ Κεραληθφο ηνπ αλαδφρνπ πξΩπεη  λα ζπλδΩεηαη  κε ηνλ αλΨδνρν κε 

ζρΩζε εξγαζΫαο (ππαιιειηθΪ –  εηαηξηθΪ θιπ.) θαη λα δηαζΩηεη  Ψδεηα αζθΪζεσο 

ΔπαγγΩικαηνο Γηπισκαηνχρνπ Ϊ Ξηπρηνχρνπ Κεραληθνχ Ϊ/θαη αληΫζηνηρεο 

αλαγλσξηζκΩλεο σο ηζφηηκεο εηδηθφηεηαο, κε επαξθΪ πε Ϋξα ζε ππεξεζΫεο 

παξφκνηεο κε απηΪ ηεο Πχκβαζεο  θαη  λα εΫλαη κΩινο ηνπ αληΫζηνηρνπ 

επαγγεικαηηθνχ θνξΩα (ΡΔΔ, ΔΔΡΔΚ).   

Ν ΔπηβιΩπσλ εΫλαη ζπλππεχζπλνο κε ηνλ αλΨδνρν γηα ηελ Ψξηηα απφ ηερληθΪο 

Ψπνςεο εθηΩιεζε ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ εγθαηαζηΨζεσλ, πιηθψλ, πΨζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ, 

εθνδΫσλ, θαζψο επΫζεο γηα ηε ιΪςε φισλ ησλ απαξαΫηεησλ κΩηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη  φζσλ αλαθΩξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα πεξΫ  

πγηεηλΪο θαη  αζθΨιεηαο ηεο εξγαζΫαο θαη  πεξΫ  απνθπγΪο αηπρεκΨησ λ. Πε 

πεξΫπησζε βιΨβεο Ϊ αηπρΪκαηνο πνπ ηπρφλ ζπκβεΫ  ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ, ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ϊ θαη  ζε ηξΫηα πξφζσπα θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο 

παξνχζαο, ηελ επζχλε ζα θΩξνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ν ΑλΨδνρνο 
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θαη  ν ΔπηβιΩπσλ. Ν ΔπηβιΩπσλ ζα εΫλαη  πιΪξσο εμνπζηνδνηεκΩλνο λα ελεξγεΫ  

σο ηερληθφο εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ ζηηο ζρΩζεηο ηνπ κε ην ΓΔΓΓΖΔ θαη  λα 

ππνγξΨθεη  εθ κΩξνπο ηνπ αλαδφρνπ φια ηα ζρεηηθΨ κε ηελ εθηΩιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ Ωγγξαθα. Ν αλΨδνρνο εΫλαη  ππνρξεσκΩλνο λα αλαθνηλψλεη  ζηηο θαηΨ 

Λνκφ ΑζηπλνκηθΩο  θαη ινηπΩο ΑξρΩο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ινηπΨ θαηΨ λφκν 

ζηνηρεΫα ηνπ παξαπΨλσ ΔπηβιΩπνληα.  

2.  Ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  ην δηθαΫσκα λα δεηΪζεη  εγγξΨθσο ηελ αληηθαηΨζηαζε ηνπ 

ΔπηβιΩπνληα αλαθΩξνληαο θαη  ηνπο ιφγνπο ηεο αηηνχκελεο αληηθαηΨζηαζεο, ν 

δε αλΨδνρνο ππνρξενχηα η  λα ζπκκνξθψλεηαη  πξνο ηελ απαΫηεζε απηΪ ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ κΩζα ζε εχινγν ρξφλν απφ ηελ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζΪ ηνπ. Ν αλΨδνρνο 

Ωρεη  ην δηθαΫσκα αληηθαηΨζηαζεο ηνπ ΔπηβιΩπνληΨ ηνπ κε Ψιιν πξφζσπν 

νπνηεδΪπνηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  ε αληηθαηΨζηαζε απηΪ ζα γΫλεηαη πξη λ 

ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔπηβιΩπνληα.  

3.  Ζ ακνηβΪ ηνπ ΔπηβιΩπνληα, θαζψο θαη θΨζε Ψιιε γεληθΨ απαΫηεζΪ ηνπ γηα 

ηελ επΫβιεςε ησλ πεξεζηψλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθΨ θαη κφλν ηνλ αλΨδνρν.  

ΟεηΨ νξΫδεηαη  φηη  ν αλΨδνρνο επζχλεηαη  Ωλαληη  ηνπ ΓΔΓΓΖΔ απεξηφξηζ ηα θαη  εηο  

νιφθιεξν γηα ηηο πξΨμεηο θαη παξαιεΫςεηο ηνπ ΔπηβιΩπνληα θαη εΫλαη  

ππνρξεσκΩλνο λα απνθαζηζηΨ ακΩζσο θΨζε ζεηηθΪ δεκηΨ πνπ πξνθαιεΫηαη  

εμαηηΫαο ηνπ ζε βΨξνο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ϊ παληφο ηξΫηνπ.  

4.  ΘαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο πξΩπεη  λα γΫλεη  ν νξηζκφο ηνπ 

ΔπηβιΩπνληα κε θαηΨζεζε ζηελ ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα θνηλΪο ππεχζπλεο 

δΪισζεο, φπσο αλαθΩξεηαη  ζην ζπλεκκΩλν Ρεχρνο Ε’  «πνδεΫγκαηα» ηεο 

παξνχζαο, κε ηελ νπνΫα ζα δειψλεηαη ,  φη η  ν κελ ΑλΨδνρνο αλαζΩηεη  ν δε 

ΔπηβιΩπσλ αλαιακβΨλεη  ηα θαζΪθνληα θαη η ηο ππνρξ εψζεηο ηεο επΫβιεςεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απνξξΩνπλ απφ ην Άξζξν απηφ θαη γεληθΨ απφ ηα ηεχρε ηεο 

Πχκβαζεο απηΪο. Ππγρξφλσο ζα ππνβΨιιεηαη  θαη  πξφζθαην (εκεξνκελΫα 

Ωθδνζεο ην πνιχ πξηλ ηξεηο (3) κΪλεο) πηζηνπνηεηηθφ Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ηνπ 

ΔπηβιΩπνληα.  

5.  Πε πεξΫπησζε απνπζΫαο Ϊ θσιχκαηνο ηνπ ΔπηβιΩπνληα ηηο αξκνδηφηεηεο, 

επζχλεο θαη  ππνρξεψζεηο ηνπ αλαιακβΨλεη  «ΑλαπιεξσηΪο ΔπηβιΩπσλ» ν νπνΫνο 

νξΫδεηαη  θαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο κε θνηλΪ δΪισζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη  

ηνπ «ΔπηβιΩπνληα» θαη ηαπηφρξνλε δΪισζε απνδνρΪο  ηνπ Ϋδηνπ. Ππγρξφλσο ζα 

ππνβΨιινληαη  θαη  γηα ηνλ αλαπιεξσηΪ ηα Ϋδ ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ «ΔπηβιΩπνληα».  
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Ν «ΑλαπιεξσηΪο ΔπηβιΩπσλ»  πξΩπεη  λα Ωρεη  ηα Ϋδηα πξνζφληα θαη  ζα ππφθεηηαη  

επΫζεο ζηελ Ωγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ φπσο θαη ν Δπηβι Ωπσλ. Ν «ΑλαπιεξσηΪο» 

αλαιακβΨλεη  κφλν ζην ρξνληθφ δηΨζηεκα πνπ θσιχεηαη Ϊ απνπζηΨδεη  ν 

«ΔπηβιΩπσλ», ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  ζα εηδνπνηεΫηαη  Ωγθαηξα ν ΓΔΓΓΖΔ κε 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ θαη ηνπ ΔπηβιΩπνληα. Ζ εηδνπνΫεζε ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ ΓΪισζε ηνπ «ΑλαπιεξσηΪ», φηη  αλαιακβΨλεη  ηηο  επζχλεο ηνπ 

«ΔπηβιΩπνληα» φπσο πξνβιΩπνληαη ζηε Πχκβαζε.  

6.  Αλ ν ΑλΨδνρνο εΫλαη  ΑηνκηθΪ ΔηαηξεΫα, κπνξεΫ  «ΔπηβιΩπσλ» Ϊ 

«ΑλαπιεξσηΪο» ηνπ λα εΫλαη  ν Ϋδηνο, εθφζνλ Ωρεη  ηα πξνζφληα πνπ 

πεξηγξΨθεθαλ παξαπΨλσ, δηαθνξεηηθΨ εΫλαη δπλαηφο ν νξηζκφο ηξΫηνπ 

πξνζψπνπ θαηΨ ηα αλσηΩξσ, κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα.  

Άξζξν 10º  - Ξξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ  

 
1.  Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα εθηειΩζεη  ηελ ΞαξνρΪ πεξεζηψλ κε πξνζσπηθφ 

πνπ Ωρεη  πξνζιΨβεη Ϊ ζα πξνζιΨβεη γηα ην ζθνπφ απηφ, ην νπνΫν πξΩπεη λα 
εΫλαη  αξηζκεηηθΨ επαξθΩο, ψζηε λα δηαζθαιΫδεηαη  ε δπλαηφηεηα Ψξηηαο 
εθηΩιεζεο ηεο εκεξΪζηαο εξγαζΫαο πνπ ηνπ επηδ Ϋδεηαη . Ρα  πξφζσπα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηΪζεη  ν ΑλΨδνρνο ππνρξεσηηθΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη θΨηνρνη   
απνιπηεξΫνπ  ΙπθεΫνπ, λα εΫλαη  θαηΨιιεια εθπαηδεπκΩλα, λα ρεηξΫδνληαη 
ηθαλνπνηεηηθΨ ηελ ειιεληθΪ γιψζζα γξαπηΨ θαη πξνθνξηθΨ.  Ζ επΨξθεηα θαη ε 
θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα εμεηΨδεηαη  απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην ΓΔΓΓΖΔ.  
 

2.  Ν αλΨδνρνο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο ππνρξενχηαη 

λα δειψζεη  εγγξΨθσο ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηΪζεη  γηα ηελ εθηΩιεζε 

ηεο Πχκβαζεο θαη  λα πξνζθνκΫζεη  ζην ΓΔΓΓΖΔ, αληΫγξαθν ησλ επαγγεικαηηθψλ 

αδεηψλ. Ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  ην δηθαΫσκα λα δεηΨ ηελ απνκΨθξπλζε νπνηνπδΪπνηε 

κΩινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ θξΫλεηαη  γηα νπνηνδΪπνηε βΨζηκν ιφγν σο 

αθαηΨιιειν Ϊ δελ εθηειεΫ  κε ηελ απαξαΫηεηε επηκΩιεηα θαη  αθεξαηφηεηα ηα 

θαζΪθνληΨ  ηνπ.  

3.  Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαηΨ ηηο ψξεο πεξεζΫαο ηνπ ππνρξενχηαη λα 

επηκειεΫηαη  ηελ εκθΨληζΪ ηνπ θαη λα εΫλαη θαζαξφ. ΔπΫζεο νθεΫιεη  λα εθηειεΫ  

πξνζεθφλησο ηα θαζΪθνληΨ ηνπ κε βΨζε ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ απαηηνχκελε εληηκφηεηα, θαιΪ πΫζηε θαη  ηα ζπλαιιαθηηθΨ 

Ϊζε, αλεμαξηΪησο πειΨηε θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ζρΩζεσλ κε πξνκεζεπηΪ 

ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο.  

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νθεΫιεη  λα θΩξεηαη επγεληθΨ πξνο ηνπο ρξΪζηεο 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, λα απνθεχγεη  νπνηαδΪπνηε πξνζηξηβΪ κε απηνχο, λα κελ 

πξνβαΫλεη  ζε ζπζηΨζεηο πξνο ηνπο ρξΪζηεο γηα πξνκεζεπηΩο ειεθηξηθΪο 
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ελΩξγεηαο θαη  λα κελ ζπδεηεΫ  γηα παξΨπνλα, αιιΨ λα ππνδεηθλχεη  ζε απηνχο λα 

απεπζχλνληαη  ζηα γξαθεΫα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πξνθνξηθψο Ϊ εγγξΨθσο, νθεΫιεη  δε λα 

αλαθΩξεη  ζηελ αξκφδηα ππεξεζΫα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηα αλαθχπηνληα δεηΪκαηα Ϊ 

παξΨπνλα. Πε πεξηπηψζεηο πξνζηξηβψλ πξΩπεη λα εηδνπνηεΫηαη  ηειεθσληθΨ ε 

αξκφδηα ππεξεζΫα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

4.   ΟεηΨ ζπκθσλεΫηαη  φηη  ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηΫζεηαη θΨζε θνξΨ ζα 

εξγΨδεηαη  ππφ ηελ πιΪξε θαη  απνθιεηζηηθΪ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη  ηνπ 

ΔπηβιΩπνληα ηνπ ηειεπηαΫνπ.  

5.  Ν ΑλΨδνρνο ξεηΨ δειψλεη,  φηη  γηα ηηο εξγαζΫεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηΪζεη,  

δε ζα ρξεζηκνπνηΪζεη  ελ ελεξγεΫα ππαιιΪινπο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ϊ Ψηνκα πνπ Ωρνπλ 

νπνηαζδΪπνηε κνξθΪο θσιχκαηα Ϊ απαγνξεχζεηο.  

6.  ΘαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο ν αλΨδνρνο γλσζηνπνηεΫ  ζην ΓΔΓΓΖΔ 

ηνλ θχξην εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνΫνο ζα εΫλαη  λφκηκα εμνπζηνδνηνχκελνο λα ηνλ 

εθπξνζσπεΫ  ζε φια ηα ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη  

λα πξνβαΫλεη , εμ νλφκαηφο ηνπ, ζηελ ηαθηνπνΫεζε φισλ ησλ δηαθνξψλ θαη  

δηαθσληψλ πνπ ελδερνκΩλσο ζα αλαθχνληαη.  Ν παξαπΨλσ εθπξφζσπνο ηνπ 

αλαδφρνπ ζα εΫλαη  θαη ν ΑληΫθιεηφο ηνπ, εθφζνλ εΫλαη  εγθαηεζηεκ Ωλνο ζηελ  

Ωδξα ηεο ΔπηβιΩπνπζαο πεξεζΫαο, Ψιισο ζα πξΩπεη  ν ΑλΨδνρνο λα δηνξΫζεη  

ΑληΫθιεην πνπ δηακΩλεη  ζηελ Ωδξα ηεο ΔπηβιΩπνπζαο πεξεζΫαο.  

7. ΠπκθσλεΫηαη  ξεηΨ φηη  ε παξνχζα Πχκβαζε Ωρεη  ραξαθηΪξα κΫζζσζεο 

αλεμαξηΪησλ ππεξεζηψλ, δεδνκΩλνπ φηη  ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ εμαληιεΫηαη  

ζηελ πξνζΪθνπζα εθπιΪξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ –  ππεξεζηψλ 

φπσο αλαιπηηθΨ αλαθΩξνληαη παξαπΨλσ. ΘαηΨ ζπλΩπεηα, ν ΑλΨδνρνο θαη ην  

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεΫ , ζε θακΫα πεξΫπησζε δε ζα ζεσξνχληαη  

πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, κε νπνηαδΪπνηε Ωλλνηα, ν δε ρξφλνο εθηΩιεζεο, κε 

ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ησλ ζπκθσλεκΩλσλ ππεξεζηψλ, ζε θακΫα πεξΫπησζε δε 

ινγΫδεηαη  σο ρξφλνο ππεξεζΫαο θαη  αζθΨιηζεο ζην ΓΔΓΓΖΔ .  

8.  Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα εθνδηΨζεη  ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηαπηφηεηεο, 

πνπ ζα ηνπ ππνδεΫμεη  ν ΔΕΔΔΗΕ  θαη  ζηηο νπνΫεο ζα αλαθΩξεηαη  φηη  ν 
εηθνληδφκελνο εΫλαη  ππΨιιεινο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ εθηειεΫ  ηελ ΞαξνρΪ 

πεξεζηψλ «ιΪςεο ελδεΫμεσλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
ΔΕΔΔΗΕ,  θαηΨ ηα ινηπΨ ηζρχνπλ νη  Όξνη ηνπ Άξζξνπ 11 .  
Ρηο ππφςε ηαπηφηεηεο ζα ζεσξεΫ  ε Δ.. γηα ην απαξαΫηεην ρξνληθφ δηΨζηεκα 
θαη  ζα επηζηξΩθνληαη  ζ’  απηΪ κε ηε ιΪμε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαζψο θαη  ζε 
θΨζε κεηαβνιΪ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξΫπησζε απψιεηαο Ϊ κε 

επηζηξνθΪο ηαπηφηεηαο νπνηεδΪπνηε δεηεζεΫ απφ ηελ Δ.. Ϊ ηελ Ξ.. , ζα 
επηβΨιιεηαη ε  ΞνηληθΪ ΟΪηξα ηνπ Άξζξνπ 14 θαη  ζα γΫλεηαη  ζρεηηθΪ 
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θαηαγγειΫα/αλαθνξΨ ζηελ ΑζηπλνκΫα, πξνο απνθπγΪ ηπρφλ παξΨλνκεο ρξΪζεο 

ηεο ηαπηφηεηαο.  
 
 
 

 
 
 

Άξζξν 11º- Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ  
 

1.  Ν αλΨδνρνο επζχλεηαη:  

α.  γηα ηελ Ψξηηα, πιΪξε, εκπξφζεζκε, Ωληερλε θαη  ζχκθσλε πξνο ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηΪκεο θαη  ηερληθΪο, εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο  

β.   Ωλαληη  ηξΫησλ, Ωλαληη  ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα δεκΫεο γεληθΨ, ζηηο νπνΫεο 

ζπκπεξηιακβΨλνληαη νη  δεκΫεο ζε ηδηνθηεζΫα, νη  ζσκαηηθΩο βιΨβεο Ϊ θαη 

ζΨλαηνο νπνηνπδΪπνηε πξνζψπνπ, αθφκε θαη απηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηα ζπλΪζε ΑζθαιηζηΪξηα Ππκβφιαηα.  

2.  Ν ΑλΨδνρνο θαη  ν ΔπηβιΩπσλ ηνπ, θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

παξνχζαο, εΫλαη  ππνρξεσκΩλνη  λα ιακβΨλνπλ θΨζε πξφζθνξν κΩηξ ν γηα ηελ 

πξφιεςε θαη απνθπγΪ δεκηψλ ζε ηδηνθηεζΫεο ηξΫησλ θαζψο θαη  ζε 

εγθαηαζηΨζεηο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ Ϋδην, ηνπο 

ζπλεξγΨηεο θαη  ππαιιΪινπο ηνπ, θαζψο θαη  εμαηηΫαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κΩζσλ, νρεκΨησλ θ.ιπ.  

3.  Πε πεξΫπησζε δεκηνπξγΫαο δεκηψλ ν αλΨδνρνο εΫλαη  ππνρξεσκΩλνο λα ηηο 

δειψζεη εληφο 48 σξψλ ζηελ Δ.. θαη λα πξνρσξΪζεη  ζηελ Ψκεζε ηαθηνπνΫεζΪ 

ηνπο, πξνζθνκΫδνληαο ζηελ ηειεπηαΫα ηε ζρεηηθΪ απαιιαθηηθΪ απφδεημε.  

Ξεξηπηψζεηο δεκηψλ πνπ δε δειψζεθαλ, δηαβηβΨδνληαη εγγξΨθσο ζηνλ αλΨ δνρν 

θαη  απηφο ππνρξενχηαη εληφο 2 εκεξψλ λα η ηο ηαθηνπνηΪζεη  θαη  λα πξνζθνκΫζεη  

ζηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα ηηο ζρεηηθΩο απαιιαθηηθΩο απνδεΫμεηο.  

4. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ν αλΨδνρνο αξλεζεΫ  ηελ ηαθηνπνΫεζε ησλ δεκηψλ Ϊ ν 

δεκησζεΫο εγεΫξεη  αγσγΪ θαηΨ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  Ϊ ηνπ αλαδφρνπ, ηφηε ε Δ.. ζα 

παξαθξαηεΫ  απφ ηελ ακνηβΪ ηνπ Ϊ ηελ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ην ζρεηηθφ πνζφ ηεο 

απνδεκΫσζεο επαπμεκΩλν κε ηα δηθαζηηθΨ Ωμνδα, ζχκθσλα κε ηελ εθηΫκεζε ηεο 

ΛνκηθΪο πεξεζΫαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, επηθπιαζζφκελε παληφο λνκΫκνπ δηθαηψκαηφο 

ηεο.  

5. Ζ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, δε θΩξνπλ θακΫα 

επζχλε Ωλαληη  ηξΫησλ γηα δεκηΩο πνπ νθεΫινληαη  ζηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ 
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ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ αλΨδνρν, φπσο θαη θΨζε ηπρφλ ζαλαηεθφξν Ϊ φρη  

αηχρεκα πνπ Ϊζειε ζπκβεΫ  ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ηνπ αλαδφρνπ Ϊ ζε 

θΨζε ηξΫην θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ αλΨδνρν.  

6.  ΟεηΨ ζπκθσλεΫηαη  φη η  ν ΓΔΓΓΖΔ δελ Ωρεη  θακΫα απνιχησο επζχλε γηα 

νπνηαδΪπνηε αμηφπνηλε πξΨμε πνπ δηαπξΨηηεηαη θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο 

Πχκβαζεο εΫηε απφ ηνλ αλΨδνρν εΫηε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεΫ  θαη 

φηη  θΨζε επζχλε γηα ηπρφλ αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεΫ  θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο 

παξνχζαο εΫηε ζηνλ Ϋδην, εΫηε ζε ηξΫην  Ϊ ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεΫ,  

ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο ιφγσ εζηθΪο βιΨβεο Ϊ ςπρηθΪο νδχλεο 

ρξεκαηηθΪο ηθαλνπνΫεζεο, βαξχλεη  απνθιεηζηηθΨ θαη  εμ νινθιΪξνπ κφλνλ ηνλ 

αλΨδνρν.  

7.  Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζΩηεη  ηα δηθΨ ηνπ κεηαθνξηθΨ κΩζα γηα ηε 

κεηαθνξΨ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνλ ηφπν παξαιαβΪο θαη  εθηΩιεζεο ηεο 

εξγαζΫαο ηνπ. Ν εθνδηαζκφο ησλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ κε απαξαΫηεηα 

εξγαιεΫα, κε ηνλ θαηΨιιειν εμνπιηζκφ θαη εθφδηα αζθαινχο εξγαζΫαο, βαξχλεη 

ηνλ αλΨδνρν.  

8. ΘαλεΫο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, φισλ ζεσξνπκΩλσλ σο νπζησδψλ, δε 

ζεκειηψλεη ζρΩζε πξνζηΪζαληνο θαη  πξνζηεζΩληνο κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη 

αλαδφρνπ.  

Άξζξν 12º  – Θνηλνπξαμία θαη Πχκπξαμε Δηαηξεηψλ  

 

1.  ΠπκθσλεΫηαη  ξεηΨ φηη  φια ηα κΩιε ηεο Πχκπξαμεο Ϊ Θ/Μ Δηαηξεηψλ 

ελΩρνληαη  θαη επζχλνληαη  Ωλαληη  ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εληαΫα, αδηαΫξεηα, αιιειΩγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθπιΪξσζε ησλ θΨζε θχζεο ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβΨλεη  ε Πχκπξαμε Ϊ Θ/Μ κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε.  

2.  ΠπκθσλεΫηαη  επΫζεο φηη  ζα εθπξνζσπνχληαη  κε θνηλφ εθπξφζσπν θαη ζε φιε 

ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο θαη  ζα ειΩγρεηαη  απφ ην ΓΔΓΓΖΔ ε 

νπζηαζηηθΪ ζπκκεηνρΪ ζηελ Πχκπξαμε Ϊ Θ/Μ φισλ ησλ κειψλ απηΪο.  

3.  Ν αλΨδνρνο θαηΩζεζε ζην ΓΔΓΓΖΔ ζΪκεξα, ΓΪισζε Ϊ ην Θνηλνπξαθηηθφ 

…………… …………… …………………ζχκθσλα κε ην νπνΫν, ε ΔηαηξεΫα …………………….…….. 

ζπκκεηΩρεη  κε πνζνζηφ …………………..θαη ε ΔηαηξεΫα ……………………………………… 

ζπκκεηΩρεη  κε πνζνζηφ ………………………… ζηε Πχκπξαμε Ϊ ΘνηλνπξαμΫα.  
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Άξζξν 13º- Γηαζθάιηζε ηήξεζεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

Λνκνζεζίαο- Άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ – Δκπηζηεπηηθφηεηα  
 

1.  Ν αλΨδνρνο ζα εΫλαη  πιΪξσο θαη  απνθιεηζηηθΨ κφλνο ππεχζπλνο Ωλαληη  ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, γηα ηελ απαξΩγθιηηε ηΪξεζε ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθΪο θαη  

αζθαιηζηηθΪο ΛνκνζεζΫαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, 

θαζψο θαη σο πξνο ην πξνζσπηθφ ησλ πεξγνιΨβσλ ηνπ, ελφςεη  ηεο 

εθπιΪξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Πχκβαζεο.  

2. Ν αλΨδνρνο θαη  θΨζε πεξγνιΨβνο ππνρξενχληαη  λα ηεξνχλ απαξεγθιΫησο 

ηηο δηαηΨμεηο ηεο εξγαηηθΪο θαη αζθαιηζηηθΪο ΛνκνζεζΫαο γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπο πνπ ζα απαζρνιεΫηαη  ζηα πιαΫζηα ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ 

ηεο θαηαβνιΪο ζην πξνζσπηθφ ηνπο ησλ λνκΫκσλ απνδνρψλ, νη  νπνΫεο ζε θακΫα 

πεξΫπησζε δε κπνξεΫ  λα εΫλαη  θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεΫα 

ΠπιινγηθΪ Πχκβαζε ΔξγαζΫαο, ηεο ηΪξεζεο ηνπ λνκΫκνπ σξαξΫνπ, ηεο 

θαηαβνιΪο ησλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, ηεο απζηεξΪο ηΪξεζεο ησλ φξσλ πγεΫαο θαη αζθΨιεηαο ησλ 

εξγαδνκΩλσλ θιπ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αλΨδνρνο, ππνρξενχηαη, ηδ Ϋσο:  

α)  λα θαηαβΨιεη  ην κηζζφ ησλ εξγαδνκΩλσλ ηνπ απνθιεηζηηθΨ κΩζσ Ρξαπεδψλ 

θαη λα ππνβΨιιεη  ηα ζρεηηθΨ παξαζηαηηθΨ πιεξσκΪο ζην αξκφδην γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη  εθαξκνγΪ ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  

θαη  

β)  λα πξνζθνκΫζεη  ζην αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη  εθαξκνγΪ ησλ 

φξσλ ηεο Πχκβαζεο φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, νπνηνδΪπνηε Ψιιν Ωγγξαθν ηνπ 

δεηεζεΫ πνπ εΫλαη  πξφζθνξν λα απνδεΫμεη  ηελ ηΪξεζε ηεο εξγαηηθΪο θαη 

αζθαιηζηηθΪο ΛνκνζεζΫαο, φπσο θσηναληΫγξαθα ησλ ζπκβΨζεσλ εξγαζΫαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ϊ/θαη  ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πεξγνιΨβνπ πνπ 

απαζρνιεΫηαη  ζηα πιαΫζηα ηεο Πχκβαζεο θαη θαζ' φιε η ε δηΨξθεηα ηζρχνο 

ηεο, ΑλαιπηηθΩο ΞεξηνδηθΩο Γειψζεηο (ΑΞΓ ηνπ ΗΘΑ), πΫλαθεο πξνζσπηθνχ 

νη  νπνΫνη  ζα αλαξηψληαη, θαηΨ ην λφκν, ζην ρψξν εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο, 

αληΫγξαθα ησλ εθθαζαξηζηηθψλ κηζζνδνζΫαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ϊ/θαη  ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πεξγνιΨβνπ  θιπ.  

Ν αλΨδνρνο ππΩρεη  ηηο παξαπΨλσ Ωλαληη  ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  ππνρξεψζεηο, ηφζν γηα 

ην πξνζσπηθφ πνπ ν Ϋδηνο ζα απαζρνιεΫ  γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο, φζν 

θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ηπρφλ πεξγνιΨβσλ ηνπ, ππνζρφκελνο θαη  

εγγπψκελνο ηελ νξζΪ ηΪξεζε ηνπο θαη  εθ κΩξνπο ησλ ηπρφλ πεξγνιΨβσλ 

ηνπ.  
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3.  Ν  ΓΔΓΓΖΔ  δηαηεξεΫ  ην δηθαΫσκα λα απνζηεΫιεη  αληΫγξαθν ηεο Πχκβαζεο, 

θαζψο θαη  ηα ζηνηρεΫα ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηα πιαΫζηα ηεο Πχκβαζεο 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ/θαη ηνπ πεξγνιΨβνπ, ζην θαηΨ ηφπν αξκφδην 

ΡκΪκα ΘνηλσληθΪο Δπηζεψξεζεο ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο  (ΠΔΞΔ), 

θαζψο θαη  ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, πξνθεηκΩλνπ λα ειεγρζεΫ ε απαξΩγθιηηε ηΪξεζε ηεο 

εξγαηηθΪο θαη αζθαιηζηηθΪο ΛνκνζεζΫαο.  

4. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη  ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξγνιΨβνπ, 

εΫλαη  ππνρξεσκΩλν λα θνξΨ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε εξγαζηψλ ζηα πιαΫζηα ηεο 

Πχκβαζεο θαη  θαζ' φιε ηελ παξακνλΪ ηνπ εληφο ησλ εγθαηαζηΨζεσλ θαη  

θηηξΫσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εληαΫα θαη  αλαγλσξΫζηκε ελδπκαζΫα (ζηνιΪ) κε ηα 

δηαθξηηηθΨ ηεο εηαηξεΫαο ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ θαη ηνπ πεξγνιΨβνπ θαη ζα θΩξεη ζε 

εκθαλΪ ζΩζε ηαπηφηεηα  κε θσηνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ, απφ ηα νπνία 

ζα πξνθχπηεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ (Ρεχρνο Ε’  

«πνδεΫγκαηα» ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο). Ζ ηαπηφηεηα  απηΪ ζα εΫλαη  Ωγθπξε 

κφλν εθφζνλ θΩξεη ηελ ππνγξαθΪ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη  

εθαξκνγΪ ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο νξγΨλνπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. ΞξνθεηκΩλνπ λα 

ζεσξεζεΫ  θαηΨ ηνλ πξναλαθεξφκελν ηξφπν ηαπηφηεηα  γηα πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ Ϊ/θαη  πεξγνιΨβνπ, απαηηεΫηαη  ν αλΨδνρνο λα πξνζθνκΫζεη  ζην 

αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη  εθαξκνγΪ ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο φξγαλν 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  αληΫγξαθν ηεο Πχκβαζεο ΔξγαζΫαο πνπ ηνλ ζπλδΩεη  κε ην ελ ιφγσ 

πξνζσπηθφ ηνπ Ϊ ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξγνιΨβνπ Ϊ Ψιιν Ωγγξαθ ν ηνπ Άξζξνπ 

3 ηνπ Ξ.Γ. 156/1994 φπσο ηζρχεη,  απφ ην νπνΫν λα απνδεηθλχεηαη ε ζρΩζε 

εξγαζΫαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλΨδνρν. Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιΫζεη  ηε ιΪςε ηαπηνηΪησλ  θαη  γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Ϊ/θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ πεξγνιΨβνπ πνπ ζα αληηθαζη ζηΨ ηνπο απφληεο εξγαδφκελνπο. 

Νπδείο εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ -πεξγνιάβνπ  ζα απαζρνιείηαη  

ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ζα εηζέξρεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη  ηα θηίξηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, εθφζνλ δελ είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηαπηφηεηα .  

Πε ηπρφλ εξγαζΫεο ησλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ  εληφο αθηλΪηνπ, ην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ  νθεΫιεη  λα δηεπθξηλΫδεη  κε ζαθΪλεηα ηελ ηαπηφηεηΨ 

ηνπ θαη  ην ζθνπφ ηεο επΫζθεςεο, λα επηδεηθλχεη  ηελ πξναλαθεξφκελε 

ηαπηφηεηα θαη  λα γλσζηνπνηεΫ  ζηνλ πειΨηε ηφζν ηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, φζν θαη ηελ επσλπκΫα θαη  ηα εηαηξηθΨ ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο ηεο 

Αλαδφρνπ/ πεξγνιαβηθΪο εηαηξεΫαο.  

5.  Ν ΑλΨδνρνο Ϊ/θαη  ν πεξγνιΨβνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεΫ  ζην πξνζσπηθφ 
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ηνπ φια ηα θαηΨιιεια ΚΩζα ΑηνκηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΚΑΞ) αλαιφγσο ησλ 

εθηεινπκΩλσλ εξγαζηψλ, λα ιακβΨλεη φια ηα επηβαιιφκελα απφ ην λφκν κΩηξα 

πγεΫαο θαη αζθΨιεηαο ησλ εξγαδνκΩλσλ θαη λα ηεξεΫ ηηο  ππνρξεψζεηο γηα 

ηερληθφ αζθαιεΫαο θαη γηαηξφ εξγαζΫαο, γηα εθηΫκεζε θαη πξφιεςε 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, γηα πξνζηαζΫα  απφ βιαπηηθνχο παξΨγνληεο θαη 

ελεκΩξσζε ησλ εξγαδνκΩλσλ θιπ.  

6. Ν ΑλΨδνρνο  θαη ν ΔπηβιΩπσλ νθεΫινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη  πιΪξσο κε ηε 

ηζρχνπζα ΛνκνζεζΫα θαη  αλαιακβΨλνπλ ηελ πιΪξε επζχλε ψζηε λα ηεξνχληαη  

φια ηα απαξαΫηεηα κΩηξα αζθΨιεηαο θαζψο θαη ηελ πιΪξε  εθπαΫδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο ψζηε ε εθηεινχκελε εξγαζΫα λα εΫλαη  νξζΪ θαη  αζθαιΪο.  

7.  Ν αλΨδνρνο ζα θαηαζΩηεη , πξηλ απφ ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηΨζηαζε 

κε ηα νρΪκαηα θαη  ην κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεΫ ζηα πιαΫζηα 

εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ απηφλ Ϊ/θαη  ηνλ πεξγνιΨβν, αληΫγξαθα απφ ηηο 

λφκηκεο Ψδεηεο θαη  ηα πηζηνπνηεηηθΨ ειΩγρνπ θαη επαλειΩγρνπ απφ 

δηαπηζηεπκΩλνπο ΦνξεΫο γηα ηα νρΪκαηα θαη  ηα αλπςσηηθΨ, ηα νπνΫα ζα 

αλαλεψλνληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ/θαη ηνπ πεξγνιΨβνπ, θαζψο θαη ηα 

αζθαιηζηΪξηα ζπκβφιαηα. Ν εμνπιηζκφο πνπ ζα θαιχπηεη  πιΪξσο ηηο ππφςε 

απαηηΪζεηο ζα εθνδηΨδεηαη  κε Δηδηθφ Πήκα Νρήκαηνο  (Ρεχρνο Ε’  

«πνδεΫγκαηα» ηεο παξνχζαο) πνπ ζα δηαηΫζεηαη  απφ ην αξκφδην γηα ηελ  

παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγΪ ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο φξγαλν ηνπ  ΓΔΓΓΖΔ.  

ΝπδΩλ φρεκα θαη εμνπιηζκφο ηνπ πεξγνιΨβνπ  ζα ρξεζηκνπνηεΫηαη  ζηα πιαΫζηα 

εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο, εθφζνλ δελ εΫλαη εθνδηαζκΩλν κε ην 

πξναλαθεξφκελν ΠΪκα.  

8. Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη  απζηεξΨ πξνο ηνπο ηζρχνληεο 

ζηελ ΔιιΨδα ζρεηηθνχο Λφκνπο, ΓηαηΨγκαηα, Θαλνληζκνχο θαη  ΑζηπλνκηθΩο 

δηαηΨμεηο θαζψο θαη πξνο ηηο νδεγΫεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ .  

9.  Ν αλΨδνρνο αλαιακβΨλεη ηελ ππνρξΩσζε λα αληηκεησπΫδεη  σο απζηεξΨ 

απφξξεηε θαη  κπζηηθΪ θΨζε πιεξνθνξΫα πνπ παξΩρεηαη  ζε απηφλ Ϊ ζηελ νπνΫα 

απνθηΨ πξφζβαζε ιφγσ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπ θαη ηεο ζρΩζεο ηνπ κε ην ΓΔΓΓΖΔ. 

Όιεο νη  πιεξνθνξΫεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ αλΨδνρν ζην πιαΫζην ηεο 

παξνχζαο ραξαθηεξΫδνληαη  σο «ΔκπηζηεπηηθΩ ο», ππφ νπνηαδΪπνηε κνξθΪ θαη αλ 

παξαζρεζνχλ (Ωγγξαθε, πξνθνξηθΪ, ειεθηξνληθΪ).  

9.1.  ΠπγθεθξηκΩλα, ν αλΨδνρνο αλαιακβΨλεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  
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- Λα κε ρξεζηκνπνηε Ϋ  ηηο  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο γηα θαλΩλαλ Ψιιν 

ζθνπφ εθηφο απφ ηε ζπλεξγαζΫα θαη  ηηο  δξαζηεξηφηεηΩο ηνπ κε ην ΓΔΓΓΖΔ.  

-  Λα κελ απνθαιχπηεη  ηηο  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο ζε Ψιινπο ζπλεξγΨηεο 

ηνπ Ϊ ζε ηξΫηνπο, παξΨ κφλν εΨλ εΫλαη  απαξαΫηεην γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ 

αληηθεηκΩλνπ ηεο παξνχζαο θαη  κφλν κεηΨ απφ ζρεηηθΩο γξαπηΩο νδεγΫεο 

θαη ηε ζπγθαηΨζεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

-  Λα κελ θαηαζθεπΨδεη  αληΫγξαθα ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ νχηε λα 

ηηο απνζεθεχεη ζε νπνηνδΪπνηε ειεθηξνληθφ κΩζν παξΨ κφλν γηα ην ζθνπφ 

ηεο εθηΩιεζεο ηεο παξνχζαο. Πε πεξΫπησζε παξαγσγΪο κεξηθψλ Ϊ νιηθψλ 

αληηγξΨθσλ γηα ηνλ παξαπΨλσ ιφγν, ηα αληΫηππα πξΩπεη λα θΩξνπλ ηελ 

Ωλδεημε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ» θαη  λα ηεξεΫηαη  αξρεΫν φισλ ησλ αληηγξΨθσλ.  

-  Λα θπιΨζζεη  ζε αζθαιΩο κΩξνο θΨζε ΔκπηζηεπηηθΪ πιεξνθνξΫα θαζψο θαη  

θΨζε ζΩκα πνπ πεξηΩρεη  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο.  

-  Λα επηζηξΩθεη  αλΨ πΨζα ζηηγκΪ, θαηφπηλ αηηΪζεσο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, φιεο Ϊ  

κΩξνο ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ πνπ Ωρεη  ζηελ θαηνρΪ ηνπ.  

-  Λα κε ρξεζηκνπνηεΫ  ηηο ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο γηα ηνλ πξνζπνξηζκφ 

ηδΫνπ νηθνλνκηθνχ νθΩινπο.  

9.2.  Ν ΑλΨδνρνο απνδΩρεηαη  θαη  ζπκθσλεΫ  φηη  δελ ζα δηαλΩκεη,  απνθαιχπηεη  Ϊ 

δηαδΫδεη  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο εθηφο:  

α) ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εγγξΨθσο ζα ζπκθσλεζνχλ απφ ην ΓΔΓΓΖΔ,  

β)  αλ απηΩο νη  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο εΫλαη  Ϊ γΫλνληαη  δεκφζηα 

δηαζΩζηκεο ζην θνηλφ, φπσο ηνχην απνδεηθλχεηαη  απφ Ωγγξαθα ηα νπνΫα 

Ωρνπλ δεκνζηεπζεΫ επξΩσο ζην θνηλφ, ρσξΫο ην γεγνλφο απηφ λα εΫλαη 

απνηΩιεζκα παξαβΫαζεο ηεο παξνχζαο ππνρξΩσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ)  αλ πξηλ ηελ απνθΨιπςε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ζην πιαΫζην ηεο 

παξνχζαο, απηΩο νη  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο βξΫζθνληαλ Ϊδε ζηελ 

θαηνρΪ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηφ απνδεηθλχεηαη  απφ αξρεΫα ηνπ 

αλαδφρνπ, ηα νπνΫα ππΪξραλ πξηλ ηελ απνθΨιπςε,  

δ)  αλ απηΩο νη  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο απνθαιχθζεθαλ λφκηκα ζηνλ 

αλΨδνρν απφ ηξΫην κΩξνο, πνπ δελ εΫλαη  εξγαδφκελνο Ϊ ζπλεξγΨηεο ηνπ 
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ΓΔΓΓΖΔ νχηε θαηΨ νπνηνδΪπνηε ηξφπν ζρεηΫδεηαη  κε ην ΓΔΓΓΖΔ, ην νπνΫν 

εΫλαη  ειεχζεξν λφκηκα λα ηηο απνθαιχπηεη ,   

ε)  αλ απηΩο νη  ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο δεηεΫηαη  λα απνθαιπθζνχλ 

ππνρξεσηηθΨ απφ δηΨηαμε Λφκνπ, εθηειεζηΪ απφθαζε Ϊ εθηειεζηΪ πξΨμε 

δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο. Πηελ πεξΫπησζε απ ηΪ, ν αλΨδνρνο πνπ 

Ωρεη  ηελ ππνρξΩσζε λα αλαθνηλψζεη  εκπηζηεπηηθΨ ζηνηρεΫα ηα νπνΫα 

αθνξνχλ, Ψκεζα Ϊ Ωκκεζα, Ϊ ζρεηΫδνληαη  θαζ’ νηνδΪπνηε ηξφπν κε ην 

ΓΔΓΓΖΔ, Ϊ ησλ νπνΫσλ ε απνθΨιπςε δχλαηαη  λα επεξεΨζεη  ην ΓΔΓΓΖΔ 

θαζ΄ νηνλδΪπνηε ηξφπν, νθεΫιεη  λα ελεκεξψζεη  πξνεγνπκΩλσο θαη 

εγθαΫξσο ην ΓΔΓΓΖΔ θνηλνπνηψληαο ηνπ ηαπηφρξνλα, εθφζνλ επηηξΩπεηαη  

απφ ην Λφκν, ηηο απνθΨζεηο, πξΨμεηο Ϊ/θαη  δηαηΨμεηο πνπ ηνπ επηβΨιινπλ 

ηελ ελ ιφγσ ππνρξΩσζε αλαθνΫλσζεο ζηνηρεΫσλ θαη  λα ιΨβεη,  ζε 

ζπλεξγαζΫα κε απηΪ, φια ηα αλαγθαΫα λφκηκα κΩηξα γηα ηνλ, θαηΨ ην  

δπλαηφ, πεξηνξηζκφ ηεο ππνρξΩσζεο αλαθνΫλσζεο.  

9.3. Νη ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο Ϊ/θαη ζηνηρεΫα ζηα νπνΫα ν αλΨδνρνο ζα 

Ωρεη  πξφζβαζε, ζα πεξηΩρνπλ θαη πξνζσπηθΨ δεδνκΩλα ησλ 

πειαηψλ/θαηαλαισηψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ηα νπνΫα ν ΑλΨδνρνο  ζα δηαρεηξΫδεηαη 

φπσο πξνβιΩπεηαη ζρεηηθΨ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα  γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ 

ΓεδνκΩλσλ Ξξνζσπηθνχ ΣαξαθηΪξα ( 679/2016 Γεληθφο Θαλνληζκφο ηεο 

ΔπξσπατθΪο Έλσζεο γηα ηελ ΞξνζηαζΫα Ξξνζσπηθψλ ΓεδνκΩλσλ & λ. 

2472/1997). Γηα ην ιφγν απηφ ν αλΨδνρνο νθεΫιεη  λα ιακβΨλεη  ηα θαηΨιιεια 

νξγαλσηηθΨ θαη  ηερληθΨ κΩηξα γηα ηελ αζθΨιεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ην  

ΓΔΓΓΖΔ ζηνηρεΫσλ θαη  ηελ πξνζηαζΫα ηνπο απφ ηπραΫα Ϊ αζΩκηηε θαηαζηξνθΪ, 

ηπραΫα απψιεηα, αιινΫσζε, απαγνξεπκΩλε δ ηΨδνζε Ϊ πξφζβαζε θαη θΨζε Ψιιε 

κνξθΪ αζΩκηηεο επεμεξγαζΫαο. ΑπηΨ ηα κΩηξα πξΩπεη  λα εμαζθαιΫδνπλ επΫπεδν 

αζθαιεΫαο αλΨινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπΨγεηαη  ε επεμεξγαζΫα θαη  ε 

θχζε ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ εΫλαη  αληηθεΫκελν ηεο επεμεξγαζΫαο. Απαγνξεχεηαη δε 

απζηεξψο ε αλαπαξαγσγΪ, δηαβΫβαζε, θνηλνπνΫεζε Ϊ γλσζηνπνΫεζΪ ηνπο απφ 

ηνλ αλΨδνρν ζε ηξΫηνπο. Θαη’  εμαΫξεζε επηηξΩπεηαη,  γηα ηηο αλΨγθεο εθηΩιεζεο 

ηεο παξνχζαο, λα Ωρεη  πξφζβαζε ζηα αλσηΩξσ δεδνκΩλα κφλν ην 

εμνπζηνδνηεκΩλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνΫν:  

-  Θα παξΩρεη εγγπΪζεηο απφ πιεπξΨο ηερληθψλ γλψζεσλ θαη  πξνζσπηθΪο 

αθεξαηφηεηαο γηα ηε ηΪξεζε ηνπ απνξξΪηνπ.  
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-  Θα ηειεΫ  ππφ ηελ Ψκεζε επνπηεΫα ηνπ λνκΫκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ 

Ϊ ηνπ εμνπζηνδνηεκΩλνπ απφ απηφλ.  

-  Θα Ωρεη  ελεκεξσζεΫ θαη  δεζκεπζεΫ  πξνεγνχκελα σο πξνο ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ δεδνκΩλσλ θαη  γηα ηελ ππνρξΩσζΪ ηνπ λα 

εθαξκφδεη  ηηο  δηαηΨμεηο ηνπ 2016/679 Γεληθνχ Θαλνληζκνχ ηεο 

ΔπξσπατθΪο Έλσζεο γηα ηελ ΞξνζηαζΫα Ξξνζσπηθψλ ΓεδνκΩλσλ & λ. 

2472/97, φπσο εθΨζηνηε ηζρχνπλ.  

O ΑλΨδνρνο –  ζπκπεξηιακβΨλνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηπρφλ  ζπλεξγΨηεο Ϊ 

ππεξγνιΨβνπο ηνπ - ζα επζχλεηαη  αζηηθΨ θαη πνηληθΨ γηα ηελ παξΨβαζε 

νπνησλδΪπνηε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

679/2016 Γεληθνχ Θαλνληζκνχ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο γηα ηελ ΞξνζηαζΫα 

Ξξνζσπηθψλ ΓεδνκΩλσλ & λ. 2472/1997, φπσο εθΨζηνηε ηζρχνπλ Ϊ 

νπνησλδΪπνηε Ψιισλ λφκσλ αληηθαηαζηΪζνπλ Ϊ ηξνπνπνηΪζνπλ απηνχο 

θαη πνπ ζα αθνξνχλ ηε πξνζηαζΫα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ.  

9.4. ΘΨζε ζπκβαιιφκελν κΩξνο ζα ελεκεξψλεη  ην Ψιιν, ακΩζσο κφιηο 

δηαπηζηψζεη  νπνηαδΪπνηε παξΨλνκε ρξΪζε Ϊ απνθΨιπςε εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη  ζα ζπλεξγΨδεηαη  κε ην κΩξνο απηφ κε θΨζε εχινγν ηξφπν, 

πξνθεηκΩλνπ λα ην βνεζΪζεη  λα επαλαθηΪζεη ηα εκπηζηεπηηθΨ ζη νηρεΫα θαη  λα 

παξεκπνδΫζεη  παξΨλνκε ρξΪζε Ϊ απνθΨιπςΪ ηνπο.  

9.5. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο αλσηΩξσ ππνρξεψζεηο ζπληζηΨ 

ζπνπδαΫν ιφγν επαγφκελν ηελ θαηαγγειΫα ηεο Πχκβαζεο θαη ηελ θαηΨπησζε 

ηεο ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο. Πε απηΪ ηε πεξ Ϋπησζε ν ΓΔΓΓΖΔ 

επηθπιΨζζεηαη λα αζθΪζεη  φια ηα δηθαηψκαηΨ ηνπ πνπ πξνβιΩπνληαη  απφ ηελ 

παξνχζα Πχκβαζε θαη  ην λφκν θαη εηδηθΨ ην δηθαΫσκα απνδεκΫσζεο. ΔπηπιΩνλ, 

ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη πιΪξσο ην ΓΔΓΓΖΔ γηα νπνηεζδΪπνηε 

Ωλδηθεο πξΨμεηο,  αμηψζεηο,  αηηΪκαηα, θφζηε, βΨξε, δηαδηθαζΫεο θαη Ωμνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ Ϊ ζε ζρΩζε κε Ϊ ζπλΩπεηα νπνηαζδΪπνηε παξΨβαζεο ζρεηηθΪο 

κε ηηο ππνρξεψζεηο Δρεκχζεηαο -Δκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ εδψ πεξηγξΨθνληαη.  

9.6. Πε πεξΫπησζε ιΪμεο Ϊ θαηαγγειΫαο ηεο ζπλεξγαζΫαο κεηαμ χ ηνπ αλαδφρνπ 

θαη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα νπνηνλδΪπνηε ιφγν, ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη:  

α)  λα ζηακαηΪζεη ακΩζσο λα ρξεζηκνπνηεΫ  ηηο ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο,  
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β)  λα παξαδψζεη  ακΩζσο ζην ΓΔΓΓΖΔ ηπρφλ ζηνηρεΫα Ϊ Ωγγξαθα πνπ 

πεξηΩρνπλ ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο θαη βξΫζθνληαη ζηελ θαηνρΪ ηνπ Ϊ, 

θαηΨ παξΨβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ζηελ θαηνρΪ ηξΫησλ,  

γ)  λα θνηλνπνηΪζεη εγγξΨθσο ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ησλ ηξΫησλ ζην πο 

νπνΫνπο ηπρφλ απνθΨιπςε ηηο ΔκπηζηεπηηθΩο ΞιεξνθνξΫεο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ΠπκθσλΫαο Ϊ θαηΨ παξΨβαζε απηψλ θαη   

δ)  λα επηζηξΩςεη  ηηο  πεξεζηαθΩο Ραπηφηεηεο ζηελ αξκφδηα πεξεζΫα πνπ ηηο 

εμΩδσζε. Πε πεξΫπησζε απψιεηαο Ϊ κε επηζηξνθΪο ηεο ηα πηφηεηαο, ζα 

επηβΨιιεηαη ε πνηληθΪ ξΪηξα ηνπ Ψξζξνπ 14 παξ. Ζ.5. θαη  ζα γΫλεηαη  ε 

ζρεηηθΪ θαηαγγειΫα ζηελ ΑζηπλνκΫα πξνο απνθπγΪ ηπρφλ παξΨλνκεο 

ρξΪζεο ηεο ηαπηφηεηαο.  

9.7. ΠπλνκνινγεΫηαη  ξεηΨ φηη ,  ζε πεξΫπησζε ιΪμεο Ϊ θαηαγγειΫαο ηεο 

ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ νη  ππνρξεψζεηο ηνπ πξψηνπ 

πνπ πεξηγξΨθνληαη  ζην παξφλ Άξζξν εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη  κεηΨ ην 

ηΩινο ηεο ζπλεξγαζΫαο.  

9.8. ΠπκθσλεΫηαη  ξεηΨ φηη  ζε πεξΫπησζε παξαβΫαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβΨλεη  κε ηελ παξνχζα, ν αλΨδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηΨζηαζε 

θΨζε ηπρφλ δεκΫαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

10. Πε πεξΫπησζε απνπζΫαο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ιφγσ αλσηΩξαο βΫαο 

(αζζΩλεηα, ηξνραΫν αηχρεκα, ζνβαξφ πξνζσπηθφ πξφβιεκα θ.ιπ.), ν αλΨδνρνο 

πξΩπεη  εληφο 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ  λα αληηθαηαζηΪζεη  ην  πξνζσπηθφ ηνπ,  

Ψιισο επηβΨιινληαη  νη  πξνβιεπφκελεο ΞνηληθΩο ΟΪηξεο κεησκΩλεο απφδνζεο, 

ελψ ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη  θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ, λα πξνβεΫ ζε Ωθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 

Άξζξν 14º  - Ξνηληθέο Οήηξεο  

 Γηα θΨζε παξΨβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ 

ηελ παξνχζα Πχκβαζε επηβΨιινληαη  πνηληθΩο ξΪηξεο, πνπ ππνινγΫδνληαη σο 

εμΪο:  

1.  Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα εθηειεΫ  ην Ωξγν ηνπ Ωγθαηξα θαη  ζην  ρξνληθφ 

δηΨζηεκα πνπ θαζνξΫδεηαη απφ ηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα κε ηε δΩνπζα 

επηκΩιεηα θαη  πξνζνρΪ, ρσξΫο ιαλζαζκΩλεο ελδεΫμεηο.  
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2.  ΟεηΨ ζπλνκνινγεΫηαη  φηη ,  γηα θΨζε ιαλζαζκΩλε Ωλδεημε Ϊ Ωλδεημε πνπ Ωρεη  

ιεθζεΫ  πΩξαλ ηνπ πξνθαζνξηζκΩλνπ σξαξΫνπ θαηακΩηξεζεο, ζα παξαθξαηεΫηαη  

σο απνδεκΫσζε ρξεκαηηθφ πνζφ Ϋζν κε  3 € αλΨ παξνρΪ. Δηδηθψο γηα θΨζε 

πεξΫπησζε φπνπ ν αλΨδνρνο θαηαρσξεΫ Ωλδεημε ζε κεηξεηΪ πνπ απνδεδεηγκΩλα, 

κεηΨ απφ Ωιεγρν ηεο Δ..,  δελ εΫρε πξφζβαζε Ϊ δελ κεηΩβε, δειαδΪ πξφθεηηαη  

πεξΫ θαζ’ ππνινγηζκνχ ιΪςε Ωλδεημεο, ζα επηβΨιιεηαη ΞνηληθΪ ΟΪηξα Ϋζε κε 10 

€.  

3. Πε πεξΫπησζε ιαλζαζκΩλεο Ωλδεημεο θαη εθφζνλ δελ Ωρεη  εθδνζεΫ  

ινγαξηαζκφο, ν αλΨδνρνο αλαιακβΨλεη  ηελ ππνρξΩσζε λα δηνξζψλεη ηα ιΨζε 

θαη ηηο  παξαιεΫςεηο ηνπ κε ιΪςε λΩαο Ωλδεημεο κΩζα ζην ρξνληθφ δ ηΨζηεκα ησλ 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ επΫδνζε ηεο ιΪςεο Ωλδεημεο.  

4. Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΩξεζε ιΪςεο ησλ ελδεΫμεσλ πΩξαλ ηεο απζεκεξφλ 

ιΪςεο, ζα Ωρεη  σο επηβΨξπλζε γηα ηνλ αλΨδνρν ην πνζφ ησλ 200 €  γηα θΨζε 

βηβιΫν θαηακΩηξεζεο (Β.Θ.).  

5. Πε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο, αδηθαηνιφγεηα θαη ρσξΫο λα πθΫζηαληαη  

ιφγνη αλσηΩξαο βΫαο, αθΪζεη αλεθηΩιεζην κΩξνο πνπ Ωρεη  αλαιΨβεη (κε 

θαηακΩηξεζε Β.Θ.) κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  ην δηθαΫσκα λα 

πξνβαΫλεη  ζηελ εθηΩιεζε ηνπ Ωξγνπ απηνχ, κε ηνλ πξνζθνξφηεξν γη ’ απηφλ 

ηξφπν, εΫηε κε ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, εΫηε κε Ψιινλ αλΨδνρν, ρξεψλνληαο ην 

ζπκβεβιεκΩλν αλΨδνρν κε ηπρφλ πξφζζεηε δαπΨλε πνπ επηβαξχλζεθε ν 

ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ Ωξγνπ θαη αλΨινγα κε ηελ πεξΫπησζε κπνξεΫ  λα 

δεηΪζεη  θΨζε ζεηηθΪ θαη απνζεηηθΪ δεκηΨ, ηελ νπνΫα ππΩζηε. Πηελ πεξΫπησζε 

δε, πνπ δελ θαηαζηεΫ  δπλαηΪ ε θαηακΩηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ Β.Θ. ν 

αλΨδνρνο ζα ρξεψλεηαη σο πνηληθΪ ξΪηξα ην πνζφ ησλ 400€.  

6.  Αδηθαηνιφγεηεο κεκνλσκΩλεο κε ιΪςεηο ελδεΫμεσλ ησλ παξνρψλ ζα 

επηβαξχλνπλ ηνλ αλΨδνρν κε ην πνζφ ησλ 5 € αλΨ παξνρΪ. Πε πεξΫπησζε 

δεχηεξεο ζπλερφκελεο αδηθαηνιφγεηεο κε ιΪςεο Ωλδεημεο ηεο Ϋδηαο παξν ρΪο ε 

επηβΨξπλζε ζα εΫλαη 10 €.  Πε πεξΫπησζε ηξΫηεο ζπλερφκελεο αδηθαηνιφγεηεο 

κε ιΪςεο Ωλδεημεο ηεο Ϋδηαο παξνρΪο ε επηβΨξπλζε ζα εΫλαη  20 €.  

7.  Γηα θΨζε πεξΫπησζε ηεο κε ιΪςεο Ωλδεημεο ηεο παξαγξΨθνπ 1.3. ηνπ 

θεθαιαΫνπ Α΄ ηνπ Ρεχρνπο Γ΄ «ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ Δξγαζηψλ» ηεο παξνχζαο,  

πνπ δελ επηθνιιΨηαη ην εηδηθφ ελεκεξσηηθφ απηνθφιιεην ζεκεΫσκα, ζα 

επηβαξχλεηαη ν αλΨδνρνο κε ην πνζφ ησλ 3,00 €  αλΨ πεξΫπησζε.  
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8. Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεΫ  κε επηκΩιεηα ηνπο θνξεηνχο  

θαηαρσξεηΩο, ηα θχιια ιΪςεο ελδε Ϋμεσλ θαη ηα ΒηβιΫα ΘαηακΩηξεζεο, πνπ ζα 

δηαζΩηεη  ζε απηφλ ν ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ. ΘΨζε απψιεηα Ϊ 

θαηαζηξνθΪ ηνπ θνξεηνχ θαηαρσξεηΪ ζα Ωρεη  επηβΨξπλζε γηα ηνλ αλΨδνρν ην 

πνζφ ησλ 2.500,00 € ,  ελψ γηα ηελ απψιεηα Ϊ θαηαζηξνθΪ ηνπ Β.Θ. ην πνζφ  

ησλ 1.000,00 € .  ΔπΫζεο, ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  γηα ηελ θαηαβνιΪ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεκΨησλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ απφ ην ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ επηζθεπΪ 

θνξεηψλ  θαηαρσξεηψλ απφ ηπρφλ θζνξΩο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ θαθΪ 

ρξΪζε, βΫαηε ελΩξγεηα Ϊ ακΩιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.  

9. Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  κε ηε ρξΪζε ηνπ GPS λα πξνζδηνξΫδεη  ηηο 

ζπληεηαγκΩλεο ηνπ ζεκεΫνπ ηνπνζΩηεζεο ησλ θηβσηΫσλ ησλ κεηξεηψλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηακΩηξεζεο αγξνηηθψλ θαη  απνκαθξπζκΩλσλ παξνρψλ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, Φ.Ν.Ξ., θαζψο θαη γηα νπνηαδΪπνηε νκΨδα κε ηξεηψλ πνπ 

ζα δεηεζεΫ.  

10.  Γηα θΨζε πεξΫπησζε κε ιΪςεο ε κε νξζΪο ιΪςεο ησλ ζπληεηαγκΩλσλ ζηηο 

πην πΨλσ πεξηπηψζεηο ζα επηβΨιιεηαη  πνηληθΪ ξΪηξα Ϋζε κε 5 €.  

11. Δηδηθψο γηα ηνπο κεηξεηΩο θαηαλαισηψλ κεληαίνπ  θχθινπ:  

  Πε πεξΫπησζε  κε αλαγξαθΪο φισλ  ησλ ζηνηρεΫσλ ζηα Φχιια ΙΪςεο 

ΔλδεΫμεσλ (ΦΙΔ) πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.3. ηνπ θεθαιαΫνπ 

Α΄ ηνπ Ρεχρνπο Γ΄ «ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ Δξγαζηψλ» ηεο παξνχζαο, 

επηβΨιιεηαη ΞνηληθΪ ΟΪηξα Ϋζε κε 10 € .  

  Πηηο παξνρΩο πνπ δε ζα γΫλεηαη  κεδεληζκφο ηεο ζπζθεπΪο Ωλδε ημεο 

κεγΫζηνπ θαη  ππνινγηζκφο ησλ θαηαλαισζΩλησλ Υ.Σ.Β θαη  ηεο κεγΫζηεο 

δΪηεζεο (αθαΫξεζε ηεο πξνεγνχκελεο Ωλδεημεο απφ ηελ παξνχζα), ηα 

νπνΫα ζα πξΩπεη  λα αλαγξΨθνληαη θαη  ζηα Φχιια ΙΪςεο ΔλδεΫμεσλ (ΦΙΔ), 

ζα παξαθξαηεΫηαη  σο απνδεκΫσζε ρξεκαηηθφ πνζφ Ϋζν κε 20 €  αλΨ παξνρΪ 

κεηΨ ηνλ Ωιεγρν ηνπ αξκνδΫνπ πξνο ηνχην ζπλεξγεΫνπ Ϊ ππαιιΪινπ ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ.  

  ΔΨλ κεηΨ απφ Ωιεγρν ηεο Δ.. ηελ επφκελε εξγΨζηκε εκΩξα ηεο 

θαηακΩηξεζεο, δηαπηζησζεΫ  φηη  ην 10%  ησλ κεηξεηψλ ηνπ Β.Θ. πνπ 

θαηακΩηξεζε ν αλΨδνρνο βξεζνχλ αζθξΨγηζ ηα εΫηε ν κεραληζκφο κεγΫζηνπ 

εΫηε ην θηβψηην ηνπ κεηξεηΪ, ζα επηβΨιιεηαη  ΞνηληθΪ ΟΪηξα Ϋζε κε 50 €.  

12. Γηα θΨζε πεξΫπησζε  φπνπ, κεηΨ απφ Ωιεγρν ηεο Δ.., δηαπηζησζεΫ  φηη:  
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  Γελ ελεκεξψζεθε ην Ωληππν «ΓειηΫν ΞαξαηεξΪζεσλ ΚεηξεηΪ» πνπ 

βξΫζθεηαη ζην θηβψηην ηνπ κεηξεηΪ κε ηνπο αξηζκνχο ησλ ζθξαγΫδσλ θαη 

ηελ εκεξνκελΫα ηνπνζΩηεζΪο ηνπο, Ϊ δελ ηνπνζεηΪζεθε λΩν ζε 

πεξΫπησζε κε χπαξμεο Ϊ  

  Γελ ελεκεξψζεθε  ε θαηΨζηαζε κεηαβνιψλ γηα πειΨηεο πνπ δελ εΫλαη ζηε 

ζσζηΪ ζεηξΨ θαηΨ ηελ θαηακΩηξεζε (νξζΪ ζειηδνπνΫεζε) Ϊ  

  Γελ αλαθΩξεηαη  ν ιφγνο γηα ηνλ νπνΫν Ωλα αθΫλεην επξΩζε «Θιεηζηφ», 

(πρ αθαηνΫθεην, απνπζηΨδεη  πξνζσξηλΨ, θιεηζηφ αλεθκεηΨιιεπην θ.ιπ.),  

ζα παξαθξαηεΫηαη  σο απνδεκΫσζε ρξεκαηηθφ πνζφ Ϋζν κε 3 € αλΨ 

παξνρΪ.  

13.  Πε πεξΫπησζε πνπ κεηΨ ηελ θαηακΩηξεζε ελφο Β.Θ., δη απηζησζεΫ  απφ 

αξκφδην πξνο ηνχην ζπλεξγεΫν Ϊ ππΨιιειν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα  φηη:  

  Γελ Ωρεη  εθδνζεΫ  ΓΑΘ γηα Ωλαλ κεηξεηΪ, εθφζνλ ππΪξρε ιφγνο ΩθδνζΪο 

ηνπ, ζα επηβΨιιεηαη  ΞνηληθΪ ΟΪηξα Ϋζε κε 10 €.  

  ΔπηπιΩνλ ησλ αλσηΩξσ εΨλ δελ Ωρεη  εθδνζεΫ  ηνπιΨρηζηνλ ην 20%  ησλ 

αλακελφκελσλ ΓΑΘ ησλ κεηξεηψλ ηνπ Β.Θ., ζα επηβΨιιεηαη  ΞνηληθΪ  

ΟΪηξα Ϋζε κε 30 €.  

14.  Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη επΫζεο λα απνδεκηψλεη  ην ΓΔΓΓΖΔ γηα ιΨζε θαη  

παξαιεΫςεηο, πνπ ζα εληνπΫδνληαη εθ ησλ πζηΩξσλ θαη ζα πξνθαινχλ παξΨπνλα 

θαη απαηηΪζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε βΨξνο ησλ Ξξνκεζεπηψλ ηνπο.  

15. Δηδηθφηεξα ε παξΨιεηςε αλαθνξάο παξάλνκσλ επεκβάζεσλ  θαη  

ελεξγεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο κεηξεηΩο θαη  ελ γΩλεη  ζηηο εγθαηαζηΨζεηο 

ηεο ΓΔΖ ΑΔ, πνπ ζα νθεΫιεηαη ζε δφιν Ϊ ακΩιεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ 

νξγΨλσλ απηνχ, ζπλεπΨγεηαη  ηελ Ψκεζε ιχζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο απφ ην 

ΓΔΓΓΖΔ θαη ηελ πξνζθπγΪ ηεο ζηα ηαθηηθΨ  δηθαζηΪξηα, γηα ηε δηεθδΫθεζε ηεο 

δηθαηνχκελεο απνδεκΫσζεο γηα θΨζε ζεηηθΪ Ϊ απνζεηηθΪ ηεο δεκΫα.  

 

 Γεληθέο πνηληθέο ξήηξεο  

1. Θα επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα Ϋζε µε ην πνζφ ησλ:  

  100 €  ζε πεξΫπησζε απψιεηαο ηαπηφηεηαο πξνζσπηθνχ Ϊ µε επηζηξνθΪο 
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ηεο φηαλ δεηεζεΫ  απφ ηελ Δ.. .  

  100 €  ζε πεξΫπησζε απψιεηαο ηνπ εηδηθνχ ζΪκαηνο νρεκΨησλ Ϊ µε 

επηζηξνθΪο ηνπ φηαλ δεηεζεΫ  απφ ηελ Δ.. .  

  100 €  ζε θΨζε πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ φηη  θΨπνηνο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιΨβνπ δελ θΩξεη  ηελ ηαπηφηεηΨ ηνπ ζε εκθαλΩο 

ζεκεΫν  θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο εξγαζΫαο ηνπ.  

  100 €  ζε θΨζε πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ ε κε ρξΪζε ηνπ εηδηθνχ 

ζΪκαηνο νρεκΨησλ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ησλ εξγαζηψλ.  

  15 € ζε πεξΫπησζε κε αληαπφθξηζεο ζε θιΪζε ηεο Δ.. .  

Νη αλσηΩξσ πνηληθΩο ξΪηξεο εΫλαη  δΫθαηεο θαη  εχινγεο.  

2. ΟεηΨ ζπκθσλεΫηαη  φηη  νη  πνηληθΩο ξΪηξεο επηβΨιινληαη  απφ ην ΓΔΓΓΖΔ, 

αλεμΨξηεηα αλ ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  ππνζηεΫ  δεκΫα. Ρν ζχλνιν ησλ παξαπΨλσ 

Ξνηληθψλ Οεηξψλ δε κπνξεΫ  λα ππεξβεΫ ην 15% ηνπ Ππκβαηηθνχ ΡηκΪκαηνο, 

πξνζαπμεκΩλνπ κε ηα ηηκΪκαηα ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη  ησλ 

ζπκπιεξσκΨησλ ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξΫπησζε ππΩξβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη 

λα θαηαγγεΫιεη  ηε Πχκβαζε.  

3.  Νη Ξνηληθέο Οήηξεο επηβάιινληαη  κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δ.. 

. Πηελ επηζηνιή γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν ηεο επηβνιήο Ξνηληθήο 

Οήηξαο, ε Δ.. νξίδεη πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ γηα ηε δηαηχπσζε 

ηπρφλ ηεθκεξησκέλεο δηαθσλίαο ηνπ. Κεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο, κεηά ηελ 

νξηζηηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, γίλεηαη ν θαηαινγηζκφο ηεο δαπάλε ο 

ζηνλ αλάδνρν.  

Νη Ξνηληθέο Οήηξεο παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ίδηα ή ηελ ακέζσο επφκελε 

κεληαία πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα κε ην ρξφλν 

δηαπίζησζεο ηεο αηηίαο πνπ επέζπξε ηελ επηβνιή ηνπο. Αλ ην πνζφ ηεο 

πηζηνπνίεζεο δελ επαξθεί, νη Ξνηληθέο Οήηξεο παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.  

5.  Όιεο νη Ξνηληθέο Οήηξεο είλαη αλέθθιεηεο.  

 

Άξζξν 15º  - Απαγφξεπζε πνθαηάζηαζεο θαη Δθρψξεζεο  

 

1.  Ν αλΨδνρνο δελ κπνξεΫ λα ππνθαηαζηαζεΫ  απφ ηξΫην πξφζσπν, εΫηε θπζηθφ 

εΫηε λνκηθφ, κεξηθψο Ϊ νιηθψο, ζηελ εθηΩιεζε ησλ εθ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο 
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ππνρξεψζεψλ ηνπ, ρσξΫο ηελ νπσζδΪπνηε πξνγελΩζηεξε Ωγγξαθε ζπλαΫλεζε 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ε νπνΫα παξΩρεηαη  θαηΨ ηελ απφιπηε θξΫζε ηνπ.  

2. ΔμαηξεΫηαη  ε πεξΫπησζε θαζνιηθΪο Ϊ κεξηθΪο δηαδνρΪο ηνπ αξρηθνχ 

αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθΪο αλαδηΨξζξσζεο, πεξηιακβαλνκΩλεο ηεο εμαγνξΨο, 

ηεο απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο Ϊ θαηαζηΨζεσλ αθεξεγγπφηεηαο, ηδΫσο 

ζην πιαΫζην πξνπησρεπηηθψλ Ϊ πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ Ψιινλ νηθνλνκηθφ 

θνξΩα ν νπνΫνο πιεξνΫ ηα θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο πνπ θαζνξΫζηεθαλ 

αξρηθΨ, ππφ ηνλ φξν φηη  ε λΩα ΔηαηξεΫα ζα αλαιΨβεη  φια ηα απφ ηε Πχκβαζε 

δηθαηψκαηα θαη  φιεο ηηο απφ απηΪ ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ Ωλαληη  ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, κεηΨ απφ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε πξνο ην ΓΔΓΓΖΔ θαη απφδεημε ηνπ 

γεγνλφηνο (νιηθΪ ππνθαηΨζηαζε).  

3. Αλ δηαπηζησζεΫ φηη  Ωρεη  γΫλεη  Ψκεζε Ϊ Ωκκεζε ππνθαηΨζηαζε ηνπ αλαδφρνπ 

ρσξΫο Ωγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ν αλΨδνρνο θεξχζζεηαη  Ωθπησηνο.  

Νη αλσηΩξσ φξνη πξΩπεη λα ηΫζεληαη θαη ζην θεΫκελν ηεο εθρψξεζεο νχησο ψζηε λα ιακβΨλεη 

γλψζε θαη ε εθδνρΩαο ηξΨπεδα. 

Άξζξν 16º  – πεξγνιάβνη  

 

1.  Ν αλΨδνρνο κπνξεΫ  λα αλαζΩζεη  ηελ εθηΩιεζε ηκΪκαηνο ηεο Πχκβαζεο 

ππεξγνιαβηθΨ ζε ηξΫην, γηα ηνλ νπνΫν ην Ωρεη  δειψζεη  ζχκθσλα ζην ΡΔΓ 

ζχκθσλα κε ηε παξΨγξαθν 12.2.4.  ηεο ΓηαθΪξπμεο  ηνπ Ππλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ  θαη  Ωρεη  πξνζθνκΫζεη  κε ηα «δηθαηνινγεηηθΨ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ» ζρεηηθΪ δΪισζε ηνπ ππεξγνιΨβνπ. Ζ ππεξγνιαβηθΪ αλΨζεζε δελ 

αλαηξεΫ  ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε νιφθιεξεο ηεο 

Πχκβαζεο.  

2.  Πε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο επηζπκεΫ  λα ρξεζηκνπνηΪζεη γηα ηελ εθηΩιεζε 

ηεο Πχκβαζεο ππεξγνιΨβν πΩξαλ ηνπ δεισζΩληνο κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπ, 

εθαξκφδεηαη  ε δηΨηαμε ηνπ Ψξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, πεξΫ  απαγφξεπζεο ρσξΫο 

πξνεγνχκελε Ωγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ,  πνπ ρνξεγεΫηαη  θαηΨ ηελ ειεχζεξε θξΫζε 

ηνπ ηειεπηαΫνπ θαη  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  πιεξνχληαη  νη  ηερληθΩο θαη  

νηθνλνκηθΩο απαηηΪζεηο ηεο ΓηαθΪξπμεο.  

3.  Ζ ηΪξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ψξζξνπ 20 παξ. 2 ηεο παξνχζαο απφ ηνλ 

ππεξγνιΨβν ππφθεηηαη  ζε Ωιεγρν απφ ηηο  αξκφδηεο εζληθΩο αξρΩο, ρσξΫο λα 

αΫξεηαη ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  
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Άξζξν 17º  - Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  

 

Όινη  νη  θφξνη ζε ζρΩζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε (πιελ ηνπ ΦΞΑ ν νπνΫνο 

βαξχλεη  ην ΓΔΓΓΖΔ) παξΨβνια, θξαηΪζεηο,  εηζθνξΩο θ.η.ι. γηα νπνηαδΪπνηε 

αηηΫα ζρεηηθΪ  κε ηελ εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ, ΓΪκσλ, ΛΞΓΓ 

θαη παληφο ηξΫηνπ, ηα ηπρφλ πξφζηηκα θαη νη  πξνζαπμΪζεηο πνπ ελδΩρεηαη  λα 

επηβιεζνχλ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΨ ηνλ αλΨδνρν.  

 

Άξζξν 18º  - Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  
 

1.  Ν αλΨδνρνο θαηΩζεζε ζΪκεξα ηελ Δγγχεζε Ωθδνζεο……….., πνζνχ ……………€ 

(5% ηνπ ζκβαηηθνχ πνζνχ), ………………...,  κε αξηζ. ………../… -….- γηα ηελ 

αθξηβΪ, πηζηΪ θαη εκπξφζεζκε εθηΩιεζε ησλ φξσλ θαη  ζπκθσληψλ, ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο πνπ ζεσξνχληαη εμ Ϋζνπ νπζηψδεηο.  

2.  Ζ Δγγχεζε επηζηξΩθεηαη  ζηνλ εγγπεηΪ πνπ ηε ρνξΪγεζε θαη  φρη  ζηνλ 

αλΨδνρν πνπ δειψλεη  φηη  παξαηηεΫηαη  ξεηψο ρσξΫο αληΫξξεζε θαη επηθχιαμε 

απφ δηθαΫσκα λα ακθηζβεηΪζεη  κε νπνηνδΪπνηε ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ πνπ αλαθΩξνληαη  ζηελ πην πΨλσ Δγγχεζε θαη  αθνξνχλ ηελ εΫζπξαμε 

απηΪο (ηεο εγγχεζεο) απφ ηνλ εγγπεηΪ θαη  επηπιΩνλ παξαηηεΫηαη  ξεηψο απφ ην 

δηθαΫσκα λα πξνζθχγεη θαηΨ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζην δηθαζηΪξην γηα ηελ κε 

θαηΨπησζε ηεο πην πΨλσ Δγγχεζεο Ϊ λα ηελ ζΩζεη  ζε δηθαζηηθΪ κεζεγγχεζε.  

3.  ΡΩινο ζπκθσλεΫηαη  φη η  ε Δγγχεζε απηΪ ζα επηζηξαθεΫ κεηΨ απφ ηελ πιΪξε 

εκπξφζεζκε θαη  πξνζΪθνπζα ζχκθσλα κε φζα αλαθΩξνληαη  πην πΨλσ, εθηΩιεζε 

ηεο Πχκβαζεο θαη κεηΨ ηελ πιΪξε εθθαζΨξηζΪ ηεο, εθηφο εΨλ ππΨξμεη  ελ ησ 

κεηαμχ πεξΫπησζε κεξηθΪο Ϊ νιηθΪο θαηΨπησζΪο ηεο ππΩξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ελψ ζε 

ηΩηνηεο πεξηπηψζεηο ν αλΨδνρνο εΫλαη  ππνρξεσκΩλνο λα ζπκπιεξψλεη  Ϊ 

αλΨινγα κε ηελ πεξΫπησζε λα ηελ αληηθαζηζηΨ ακΩζσο κε Ψιιε. Πε πεξΫπησζε 

πνπ ν αλΨδνρνο δε ζα ζπκκνξθσζεΫ κε νπνηνδΪπνηε φξν ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  ην δηθαΫσκα λα ηελ θαηαγγεΫιεη ,  ελψ θαηαπΫπηεη  ππΩξ 

ηνπ ε παξαπΨλσ Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο θαη  επηπιΩνλ ν αλΨδνρνο 

ππνρξενχηαη  λα απνθαηαζηΪζεη  θΨζε ζεηηθΪ θαη  απνζεηηθΪ δεκΫα πνπ ππΩζηε ν 

ΓΔΓΓΖΔ ,  αλεμΨξηεηα απφ ηελ θαηΨπησζε.  

Άξζξν 19º  – Αζθαιίζεηο  
 

1.  Ν αλΨδνρνο εΫλαη  απνθιεηζηηθΨ ππφρξενο γηα θΨζε αζθΨιηζε  θαη θαηαβνιΪ 

εηζθνξψλ ζε νηθεΫνπο Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 
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απαζρνιεΫ,  θαζψο επΫζεο θαη  γηα ηελ ηΪξεζε θαη  πηζηΪ εθαξκνγΪ ησλ 

δηαηΨμεσλ ηεο λνκνζεζΫαο πνπ ηζρχεη γηα ηελ αζθΨιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.  

2.  Ν αλΨδνρνο πΩξαλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο  θαη  επζχλεο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε 

Πχκβαζε, εΫλαη  ππνρξεσκΩλνο κε δηθΩο ηνπ δαπΨλεο λα ζπλνκνινγεΫ ,  δηαηεξεΫ  

θαη παξαθνινπζεΫ ηελ αζθΨιηζε «ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΘΑΗ 

ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ» πνπ πεξηγξΨθεηαη  ζην Ρεχρνο ΠΡ’ 

«ΑζθαιΫζεηο» ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο «ΞεξΫ ΑζθαιΫζεσλ».  

3. Ρν αληηθεΫκελν θαη  ε δηΨξθεηα αζθΨιηζεο, ηα φξηα απνδεκΫσζεο θαη  νη  

εηδηθνΫ θαη γεληθνΫ φξνη πνπ πξΩπεη  λα πεξηιακβΨλνληαη ζηα ΑζθαιηζηΪξηα 

Ππκβφιαηα, θαζνξΫδνληαη  ζην Ρεχρνο ΠΡ’ «ΑζθαιΫζεηο» ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο 

«ΞεξΫ  ΑζθαιΫζεσλ».  

Άξζξν 20º  - Δηδηθνί φξνη  
 

1.  ΟεηΨ ζπλνκνινγεΫηαη  φηη  ν αλΨδνρνο δελ Ωρεη  ηε δπλαηφηεηα γηα 

νπνηνλδΪπνηε ιφγν θαη αηηΫα λα αξλεζεΫ  ηελ εθπιΪξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. Γη ’  απηφ δειψλεη  ξεηΨ θαη ρσξΫο επηθχιαμε φηη  παξαηηεΫηαη  

απ’ φια ηα πηζαλΨ δηθαηψκαηΨ ηνπ απφ ηα Άξζξα 325 –  329 θαη  1106 ηνπ Α.Θ.  

2. ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο ν αλΨδνρνο ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκεΫο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαΫνπ πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ  απφ ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, η ν εζληθφ δΫθαην, 

ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη  εξγαηηθνχ  δηθαΫνπ, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα 

ΣIV ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Β΄ ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 21º  - Αλσηέξα βία  
  

1.  Ξεξηπηψζεηο αλσηΩξαο βΫαο ζεσξνχληαη  φια ηα πεξηζηαηηθΨ πνπ μεθεχγνπλ 

απφ ηνλ Ωιεγρν ηνπ αλαδφρνπ θαη  πνπ ζα Ϊηαλ αλαπφηξεπηα φπνηεο 

πξνζπΨζεηεο θη  αλ Ωθαλε. Ρα πεξηζηαηηθΨ ΑλσηΩξαο ΒΫαο, πνπ επεξεΨδνπλ ηηο 

εξγαζΫεο, εΫλαη απνδεθηΨ κφλν σο ιφγνο θαζπζηΩξεζεο θαη φρη  σο ιφγνο 

απνδεκΫσζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ν αλΨδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εγεΫξεη  θαηΨ ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ απαηηΪζεηο πνπ αθνξνχλ νπνηεζδΪπνηε ηπρφλ δαπΨλεο Ϊ θαη 

νηθνλνκηθΪ επηβΨξπλζΪ ηνπ, σο ζπλΩπεηα πεξηζηαηηθνχ ΑλσηΩξαο ΒΫαο. 
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ΞεξηζηαηηθΨ αλσηΩξαο βΫαο ππεξγνιΨβνπ ηνπ αλαδφρνπ δελ ζεσξν χληαη  

πεξηζηαηηθΨ αλσηΩξαο βΫαο γηα ηνλ αλΨδνρν.  

2.  Γηα λα ζεσξεζεΫ  θαη αλαγλσξηζζεΫ  απφ ην ΓΔΓΓΖΔ Ωλα γεγνλφο ΑλσηΩξαο 

ΒΫαο, ν αλΨδνρνο ζα πξΩπεη  λα απνδεΫμεη  εγγξΨθσο θαη  κε επΫζεκα απνδεηθηηθΨ 

Ωγγξαθα ην πεξηζηαηηθφ θαζψο επΫζεο φηη  ην γεγνλφο Ωρεη  θαηεπζεΫαλ ζρΩζε κε 

ηελ θαζπζηΩξεζε ζηελ εθηΩιεζε Ϊ ζηε ζπλΩρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη  φηη  ε 

θαζπζηΩξεζε ζηελ επΫηεπμε ησλ θαζνξηδνκΩλσλ απφ ηε Πχκβαζε πξνζεζκηψλ 

νθεΫιεηαη  απνθιεηζηηθΨ ζην γεγνλφο απηφ.  

3.  Ν αλΨδνρνο Ωρεη  ππνρξΩσζε λα γλσζηνπνηε Ϋ  κε Ωγγξαθφ ηνπ ζ ην ΓΔΓΓΖΔ 

ακΩζσο θαη πΨλησο, ην αξγφηεξν ζε δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ εκθΨληζΪ ηεο, 

θΨζε πεξΫπησζε αλσηΩξαο βΫαο πνπ εΫλαη  δπλαηφλ λα επεξεΨζεη  απηΪλ ηε 

Πχκβαζε, αιιηψο δε ζα Ωρεη  δηθαΫσκα λα ηελ επηθαιεζηεΫ.  

4.  Ν ΓΔΓΓΖΔ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηΪζεη  ζηνλ αλΨδνρν εΨλ απνδΩρεηαη  φηη  

ην πεξηζηαηηθφ απηφ εκπΫπηεη  ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, κΩζα ζε 

ηξηΨληα (30) εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο απφ ηελ ππνβνιΪ ησλ ζηνηρεΫσλ ηνπ 

αλαδφρνπ.  

5.  Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ, γηα νπνηνλδΪπνηε ιφγν Ϊ αηηΫα, πξνο ηνλ 

πξναλαθεξζΩληα φξν πεξΫ  γλσζηνπνηΪζεσο θαη  ππνβνιΪο ζηνηρεΫσλ θιπ., εληφο 

ησλ πην πΨλσ θαζνξηδνκΩλσλ αλαηξεπηηθψλ πξνζεζκηψλ, θαζηζηΨ απαξΨδεθηε 

νπνηαδΪπνηε αΫηεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα παξΨηαζε πξνζεζκΫαο.  

6.  Ν ρξφλνο θαηΨ ηνλ νπνΫν κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ νη  ζπκβαηηθΩο 

πξνζεζκΫεο ζα θαζνξηζζεΫ κε βΨζε ηνλ πξαγκαηηθΨ απνιεζζΩληα ρξφλν.  

 

Άξζξν 22º  - Θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο  
 

1.  Κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ δηθαησκΨησλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ππφινηπεο δηαηΨμεηο ηεο Πχκβαζεο, ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη λα 

θαηαγγεΫιεη  ηε Πχκβαζε εθφζνλ ζπληξΩμνπλ κΫα Ϊ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθΨησ πεξηπηψζεηο:  

α.  Ν αλΨδνρνο θαζπζηεξΪζεη  ρσξΫο εχινγε δηθαηνινγΫα ηελ Ωλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ.  
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β.  Ν αλΨδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη  πξνο ηηο πξνβιΩςεηο ηεο Πχκβαζεο θαη 

θαζπζηεξεΫ ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ψζηε  λα εΫλαη  πξνθαλψο αδχλαηε ε 

εκπξφζεζκε εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο.  

γ.  Ν αλΨδνρνο παξαβαΫλεη  Ϊ δελ εθαξκφδεη  ηα εγθεθξηκΩλα ζρΩδηα θαη  

δηαγξΨκκαηα.  

δ.  Ν αλΨδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη  κε ηηο νδεγΫεο, ηηο  θαηεπζχλζεηο θαη  ηηο  

εληνιΩο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

ε.  Ν αλΨδνρνο ζπζηεκαηηθΨ παξαιεΫπεη  ηελ ηΪξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεΫαο 

θαη πγηεηλΪο ησλ εξγαδνκΩλσλ Ϊ πξνζηαζΫαο ηνπ πεξηβΨιινληνο.  

ζη.  Ν αλΨδνρνο ππνθαηαζηΪζεη  Ϊ εθρσξΪζεη κεξηθψο Ϊ νιηθψο ηε Πχκβαζε 

ρσξΫο ηελ πξνεγνχκελε Ωγγξαθε ζπλαΫλεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

δ.  Ζ πνηληθΪ ξΪηξα  πνπ επηβΨιιεηαη ππεξβεΫ ηε κΩγηζηε πξνβιεπφκελε.  

ε.  Πε πεξΫπησζε ςεπδψλ δειψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ Ϊ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο.  

ζ.  ΡνλΫδεηαη  ξεηψο φηη  ε κε ηΪξεζε ησλ φξσλ πνπ εκπεξηΩρνληαη  ζην Ψξζξν 

13 ηεο Πχκβαζεο (πνρξεψζεηο γηα ηε δηαζθΨιηζε εξγαζηαθψλ θαη  

αζθαιηζηηθψλ δηθαησκΨησλ εξγαδνκΩλσλ) ζπληζηΨ ιφγν θαηαγγειΫαο ηεο 

Πχκβαζεο.  

 

2.  O ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη,  γηα νπνηαδΪπνηε απφ ηα παξαπΨλσ, λα απεπζχλεη  

«ΔηδηθΪ Ξξφζθιεζε» πξνο ηνλ ΑλΨδνρν ζηελ νπνΫα απαξαΫηεηα κλεκνλεχνληαη  

νη  δηαηΨμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ θαη  ζηελ νπνΫα πεξηιακβΨλεηαη 

ζπγθεθξηκΩλε πεξηγξαθΪ ελεξγεηψλ Ϊ εξγαζηψλ πνπ πξΩπεη λα εθηειεζηνχλ 

απφ ηνλ ΑλΨδνρν, κΩζα ζε πξνζεζκΫα πνπ ηΨζζεηαη απφ ηελ «ΔηδηθΪ 

Ξξφζθιεζε». Ζ πξνζεζκΫα ζηελ πεξΫπησζε απηΪ θαζνξΫδεηαη  κε βΨζε ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηερληθΪο απφςεσο ρξφλν γηα ηελ εθπιΪξσζε ηεο 

αληΫζηνηρεο ππνρξΩσζεο, θαη  ζε θακηΨ πεξΫπ ησζε δελ κπνξεΫ  λα εΫλαη 

κεγαιχηεξε απφ δΩθα (10) εκΩξεο.  

ΔΨλ ν ΑλΨδνρνο δελ ζπκκνξθσζεΫ  κε ηελ παξαπΨλσ Ωγγξαθε «ΔηδηθΪ 

Ξξφζθιεζε» κΩζα ζηελ πξνζεζκΫα πνπ Ωρεη  θαζνξηζηεΫ ,  ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη 

κε Δμψδηθε ΓΪισζε πξνο ηνλ ΑλΨδνρν, ε νπνΫα θνηλνπνηεΫηαη  κε δ ηθαζηηθφ 

επηκειεηΪ, λα πξνβεΫ  ζηελ θαηαγγειΫα ηεο Πχκβαζεο, κεξηθΨ Ϊ νιηθΨ.  

 

3.  Ζ πεξΫπησζε κε αλαγγειΫαο ξεπκαηνθινπΪο, θαηφπηλ ζπλαιιαγΪο κε ηνλ 

πειΨηε, απνηειεΫ  ιφγν θαηαγγειΫαο ηεο Πχκβαζεο.  
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4.  Ζ ρξεζηκνπνΫεζε απφ ηνλ αλΨδνρν ελ ελεξγεΫα ππαιιΪισλ ηνπ  ΓΔΓΓΖΔ Ϊ 

αηφκσλ πνπ Ωρνπλ νπνηαζδΪπνηε κνξθΪο θσιχκαηα γηα εθηΩιεζε «εξγαζηψλ», 

ζπληζηΨ ιφγν θαηαγγειΫαο ηεο Πχκβαζεο.  

5. Ζ Πχκβαζε ιχεηαη  απηνδηθαΫσο, εΨλ ν αλΨδνρνο πησρεχζεη .  Ζ Πχκβαζε 

θαηαγγΩιιεηαη , θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, φηαλ ν αλΨδνρνο ηεζεΫ  ζε 

αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε Ϊ ζε πεξΫπησζε θνηλνπξαμΫαο φηαλ πησρεχζνπλ Ϊ 

ηεζνχλ ζε αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κΩξε, φπσο επΫζεο 

ζηελ πεξΫπησζε πνπ θαηΨ παξΨβαζε ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ Άξζξνπ 15 ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο ν αλΨδνρνο ππνθαηΩζηεζε ηνλ εα πηφ ηνπ νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ 

θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο κε νπνηνδΪπνηε ηξΫην.  

6.  ΔΨλ ν αλΨδνρνο Ϊζειε παξαβεΫ  νπνηνλδΪπνηε απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ζπκθσλΫεο ηεο παξνχζαο, ξεηΨ ζπλνκνινγνχκελσλ φισλ σο εμ Ϋζνπ νπζησδψλ, 

ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη  λα θαηαγγεΫιεη  ηε Πχκβαζε, κε Ωγγξαθε αλαθνΫλσζΪ ηνπ 

πξνο ηνλ αλΨδνρν. Πε πεξΫπησζε ζπλδξνκΪο ιφγνπ θαηαγγειΫαο θαηαπΫπηεη  

ππΩξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, κε κφλε ηε δΪηεζΪ ηεο, ε αλαθεξφκελε ζην Άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο «Δγγχεζε ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο» θαη  επηπιΩνλ ν αλΨδνρνο 

ππνρξενχηαη  λα  απνθαηαζηΪζεη θΨζε δεκΫα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, αλεμΨξηεηα απφ ηελ 

θαηΨπησζε.  

7. Κε ηελ θαηαγγειΫα ηεο Πχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ, γΫλεηαη 

εθθαζΨξηζε ηεο Πχκβαζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη  εΫηε 

λα ζπλερΫζεη  ν Ϋδηνο ηελ εθηΩιεζε ησλ πεξεζηψλ, εΫηε λα ηηο αλαζΩζεη  ζε Ψιιν 

αλΨδνρν. Ν ΓΔΓΓΖΔ θαη  ν λΩνο αλΨδνρνο δηθαηνχληαη  λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εθφζνλ ην θξΫλνπλ απαξαΫηεην, ηα πιηθΨ, ηα εθφδηα, ηηο εγθαηαζηΨζεηο θαη ηα 

ινηπΨ κΩζα ηνπ Ωθπησηνπ αλαδφρνπ ηα νπνΫα Ωρνπλ πξνζθνκηζηεΫ  Ϊ αλεγεξζεΫ  

απφ απηφλ ζηνλ ηφπν ηεο ΞαξνρΪο πεξεζηψλ.  

8. ΘαηΨ ηνπ νξηζηηθΨ Ωθπησηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ 

δηθαησκΨησλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα απνδεκΫσζε, επΩξρνληαη  αζξνηζηηθΨ νη  εμΪο 

ζπλΩπεηεο:  

α.  ΘαηαπΫπηεη  ππΩξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ε Δγγχεζε ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ηεο ΞαξνρΪο 

πεξεζηψλ.  

β.  ΓΫλνληαη Ψκεζα απαηηεηΩο νπνηεζδΪπνηε νθεηιφκελεο ΞνηληθΩο ΟΪηξεο κΩρξη  

ηελ εκεξνκελΫα ηεο θαηαγγειΫαο.  
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γ.  Ν ΓΔΓΓΖΔ Ωρεη  δηθαΫσκα απνδεκΫσζεο γηα θΨζε ζεηηθΪ δεκΫα πνπ απνξξΩεη  

απφ ηε κε εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο, αλεμαξηΪησο επηβνιΪο Ξνηληθψλ Οεηξψλ 

θαη θαηαπηψζεσο ηεο Δγγχεζεο ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο.  

 

9.  Γηα ηελ εθθαζΨξηζε ηεο Πχκβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ ζα δηελεξγΪζεη  πξνζθαιψληαο 

πξνο ηνχην ηνλ αλΨδνρν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηελ απνγξαθΪ ηεο 

ππΨξρνπζαο θαηΨζηαζεο θαη ζα θαζνξΫζεη  ην ζπλνιηθφ πνζφ (εΨλ ππΨξρεη) κε 

ην νπνΫν ηηκνινγνχληαη νη  εξγαζΫεο πνπ Ωρνπλ εθηειεζηεΫ  ζχκθσλα κε ηε 

Πχκβαζε θαη  ζα θαζνξΫζεη  επΫζεο θαη  ηελ αμΫα ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ 

αρξεζηκνπνΫεησλ Ϊ κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκΩλσλ πιηθψλ, θαζψο θαη  

νπνησλδΪπνηε πξνζσξηλψλ εξγαζηψλ. Πε πεξΫπησζε πνπ ν Ωθπησηνο αλΨδνρνο, 

αλ θαη  θιΪζεθε, δελ παξαζηΨζεθε, ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεΫ  λα πξνβεΫ  ν Ϋδηνο ζηελ 

απνγξαθΪ θαη  ζα ρξενπηζηψζεη  αλΨινγα ηνλ αλΨδνρν.  

10.  Πε πεξΫπησζε θαηαγγειΫαο ηεο Πχκβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ  ππνρξενχηαη  λα 

θαηαβΨιεη ζηνλ αλΨδνρν θΨζε πνζφ πνπ νθεΫιεηαη ζε απηφλ, ζχκ θσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο Πχκβαζεο, γηα φιεο ηηο εξγαζΫεο πνπ εθηειΩζηεθαλ απφ απηφλ κΩρξη 

ηελ εκεξνκελΫα ηεο θαηαγγειΫαο, αθνχ παξαθξαηεζνχλ νη  ηπρφλ ΞνηληθΩο 

ΟΪηξεο πνπ επηβιΪζεθαλ κΩρξη  απηΪλ ηελ εκεξνκελΫα.  

11.  O ΓΔΓΓΖΔ ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 338 ηνπ Λ. 4412 /2016 δηθαηνχηαη, πΩξαλ 

ησλ αλσηΩξσ πεξηπηψζεσλ, λα θαηαγγεΫιεη  ηε Πχκβαζε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 

εθηΩιεζεο ηεο, ηνπιΨρηζηνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ:  

α.  Ζ Πχκβαζε Ωρεη  ππνζηεΫ  νπζηψδε ηξνπνπνΫεζε ε νπνΫα ζα απαηηνχζε λΩα 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο Πχκβαζεο δπλΨκεη  ηνπ Ψξζξνπ 337 ηνπ Λ. 4412/2016.  

β.  ΔΨλ ν αλΨδνρνο, θαηΨ ην ρξφλν ηεο αλΨζεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηεινχζε ζε κΫα 

απφ ηηο θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη  ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 θαη  

ηνπ Ψξζξνπ 74 θαη σο ηνχηνπ, ζα Ωπξεπε λα Ωρεη  απνθιεηζηεΫ  απφ ηε 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο Πχκβαζεο δπλΨκεη ηνπ δεχηεξνπ εδαθΫνπ ηεο παξ. 1 

ηνπ Ψξζξνπ 305 ηνπ Λ. 4412/2016.  

γ.  Ζ Πχκβαζε δελ Ωπξεπε λα αλαηεζεΫ ζηνλ αλΨδνρν ιφγσ ζνβαξΪο παξαβΫαζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΩρεη  απφ ηηο ΠπλζΪθεο θαη ηελ ΝδεγΫα 2014/25/ΔΔ, 

ε νπνΫα Ωρεη  αλαγλσξηζζεΫ  κε απφθαζε ηνπ ΓηθαζηεξΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο 

Έλσζεο ζην πιαΫζην δηαδηθαζΫαο δπλΨκεη  ηνπ Ψξζξνπ 258 ΠΙΔΔ.  

12 .  ΔπηπιΩνλ ν ΓΔΓΓΖΔ, θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ θαη ρσξΫο αθφκα παξΨβαζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, δηθαηνχηαη ζε νπνηνδΪπνηε ρξφλν 
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θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο λα ηελ θαηαγγεΫιεη  νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ. Ζ 

θαηαγγειΫα θνηλνπνηεΫηαη  εγγξΨθσο ζηνλ αλΨδνρν θαη θΩξεη ηα απνηειΩζκαηΨ 

ηεο κεηΨ ηελ πΨξνδν δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα θνηλνπνΫεζεο ηεο 

θαηαγγειΫαο.  

Άξζξν 23º  – Απαηηήζεηο  
 

1.  Πε θΨζε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο ζεσξεΫ φηη  δηθαηνχηαη  λα πξνβΨιεη 

απαΫηεζε ζε ζρΩζε κε νπνηνδΪπνηε ζΩκα πνπ αθνξΨ ζηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη  

λα ην γλσζηνπνηεΫ  ζηελ Δ.. κΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ εκεξνκελΫα 

πνπ εκθαλΫζηεθε ην γεγνλφο γηα ην νπνΫν πξνηΫζεηαη  λα ππνβΨιεη  ηελ 

απαΫηεζε.  

Κε ηελ εκθΨληζε ηνπ γεγνλφηνο, ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα ηεξεΫ  φια ηα 

απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα, θαηΨ ηξφπν πνπ θξΫλεηαη αλαγθαΫνο γηα ηελ ππνζηΪξημε 

ηεο απαΫηεζΪο ηνπ.  

2.  ΚΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ απνζηνιΪ ηεο παξαπΨλσ 

γλσζηνπνΫεζεο, ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδΫδεη  ζηελ Δ.. νηθνλνκηθΪ 

αλΨιπζε ηεο απαΫηεζεο ηνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη  κε ιεπηνκεξΪ αηηηνιφγεζΪ 

ηεο.  

3.  ΔΨλ ν αλΨδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη  κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, 

ην δηθαΫσκα ηνπ γηα πιεξσκΪ, εθφζνλ ην αΫηεκα ηνπ γΫλεη  δεθηφ απφ ην 

ΓΔΓΓΖΔ πεξηνξΫδεηαη κΩρξη ηνπ ζεκεΫνπ πνπ ε Δ.. κπνξεΫ λα επαιεζεχζεη απφ 

ηα ηεξεζΩληα ζηνηρεΫα.  

Άξζξν 24º  – Οήηξα αθεξαηφηεηαο  

 

Κε ηελ παξνχζα ν αλΨδνρνο δειψλεη  θαη  δεζκεχεηαη, φηη  ν Ϋδηνο θαη νη  λφκηκνη 

εθπξφζσπνΫ ηνπ (επΫ θνηλνπξαμηψλ: θαη θαζΩλα απφ ηα κΩιε ηεο θνηλνπξαμΫαο), 

ζε φια ηα ζηΨδηα πνπ πξνεγΪζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο Πχκβαζεο, δελ 

ελΪξγεζαλ αζΩκηηα, παξΨλνκα Ϊ θαηαρξεζηηθΨ θαη φηη  ζα εμαθνινπζΪζνπλ λα 

κελ ελεξγνχλ θαη’  απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΨ ην ζηΨδην εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο 

αιιΨ θαη  κεηΨ ηε ιΪμε απηΪο. Πηελ πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ ,  κΩρξη  ηε ιΪμε 

ηεο δηΨξθεηαο ηεο Πχκβαζεο, παξΨβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξΨθνπ 

απηΪο εθ κΩξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαΫνο θεξχζζεηαη Ωθπησηνο.  

Άξζξν 25º– Ρξνπνπνίεζε Πχκβαζεο  

 

ΡξνπνπνΫεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο κπνξεΫ  λα γΫλεη  κφλν κε Ωγγξαθε 
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ζπκθσλΫα ησλ κεξψλ θαη  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  δε δηαθνξνπνηεΫηαη  

νπζησδψο ε Πχκβαζε θαηΨ ην Ψξζξν 337 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 26º  – Ηζρχο Όξσλ Πχκβαζεο  
 

Όινη  νη  φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη  νπζηψδεηο.  Ζ παξνχζα Πχκβαζε 

παξακΩλεη  ηζρπξΪ αθφκε θαη  αλ Ωλαο Ϊ πεξηζζφηεξνη φξνη  ηεο ζεσξεζνχλ Ϊ 

αλαγλσξηζηνχλ σο Ψθπξνη.   

 
  Άξζξν 27º- Γσζηδηθία – Γίθαην ηεο Πχκβαζεο  

 

1.  Γηα ηελ επΫιπζε νπνηαζδΪπνηε δηαθνξΨο πνπ α λαθχεηαη απφ ηελ εθαξκνγΪ 

ηεο Πχκβαζεο θαη δελ θαζΫζηαηαη δπλαηφλ λα επηιπζεΫ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΨμεηο ηεο, ζπκθσλεΫηαη  ξεηΨ φηη  αξκφδηα εΫλαη  ηα ΓηθαζηΪξηα ησλ Αζελψλ.  

2.  Ζ Πχκβαζε ζα εξκελεχεηαη  θαη  ζα δηΩπεηαη  απνθιεηζηηθΨ απφ ην ειιεληθφ 

δΫθαην.  

Παλ επηβεβαΫσζε γηα ηα πην πΨλσ ηα ζπκβαιιφκελα κΩξε ππΩγξαςαλ ηελ 

παξνχζα Πχκβαζε ζε δχν (2) πξσηφηππα, ζηελ εκεξνκελΫα θαη  ζηνλ ηφπν πνπ 

αλαθΩξνληαη ζηελ αξρΪ ηνπο θαη πΪξαλ ν θαζΩλαο απφ Ωλα (1) αληΫγξαθν.  

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ  

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ                           ΓΗΑ ΡΝ ΓΔΓΓΖΔ  

 
 
 
 

 
 
 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  
2ν ρικ Λ.Δ.Ν.ΙακΫαο -  ΑζΪλαο  
35 100, ΙακΫα  
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ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
ΓΞΘΔ ………………………..  

 
 

 

ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 

ΔΙΙΑΓΑΠ  

 
 

 
 ΡΔΣΝΠ   Β΄  

 
 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

1.  Νη παξαθΨησ ηηκΩο κνλΨδαο, ζε Δπξψ, αλαθΩξνληαη  κε πεξηιεπηηθΪ 

πεξηγξαθΪ ζηελ πιΪξε εθηΩιεζε ηεο αληΫζηνηρεο εξγαζΫαο, φπσο απηΪ 

πεξηγξΨθεηαη  αλαιπηηθΨ ζην Ρεχρνο Γ΄ «ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ  Δξγαζηψλ» ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο.  
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2. Όιεο νη ηηκΩο ηνπ παξφληνο ηηκνινγΫνπ δελ πεξηιακβΨλνπλ ΦΞΑ.  

3. Ζ ηηκΪ θΨζε εξγαζΫαο ππνινγΫδεηαη σο εμΪο:  

 

Α/Α  Ξεξηγξαθή Δξγαζίαο  
Κνλάδα 
Κέηξεζεο  

Ξνζφηεηα  
 

Ρηκή 
Κνλάδαο  

(€)  

Ξξνζθεξφκελε 
Ρηκή αλά εξγαζία  

(€)  

1 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ 
(ηεηξακεληαΫα - Ξφιε )  

Ρεκ.  55.000   

2 
ΞεξηνρΪ  ΡξηθΨισλ 
(ηεηξακεληαΫα -ΣσξηΨ)  

Ρεκ.  45.000   

3 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ 
(εμακεληαΫα 
απνκαθξπζκΩλα)  

Ρεκ.  800   

4 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ 
(εμακεληαΫα αξδεπηηθΨ)   

Ρεκ.  1.800   

5 
ΞεξηνρΪ ΡξηθΨισλ  
(κεληαΫα XT ) 

Ρεκ.  4.800   

6 
 ΞξαθηνξεΫν ΘαιακπΨθαο   
(ηεηξακεληαΫα)  

Ρεκ.  30.000   

7 
ΞξαθηνξεΫν ΘαιακπΨθαο 
(εμακεληαΫα  αξδεπηηθΨ)  

Ρεκ.  300   

8 
ΞξαθηνξεΫν ΘαιακπΨθαο 

(κεληαΫα ΣΡ)  
Ρεκ.  800   

9 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
Ξφιε ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  3.000   

10 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
ΣσξηΨ ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  3.000   

11 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
εμακεληαΫα απνκαθξπζκΩλα 
ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  200   

12 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
εμακεληαΫα αξδεπηηθΨ  
ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  200   

13 
 

ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
κεληαΫα ΣΡ ΡξηθΨισλ  

Ρεκ.  400   

1414 
14 

 

 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 

ηεηξακεληαηα  ΘαιακπΨθαο  

 
 
Ρεκ.  

 
 

3.000 
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ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ:  

1)  Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδΫδεη  ΓειηΫα ΑλαθνξΨο ΘαηακεηξεηΪ 

(Γ.Α.Θ.), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηελ παξΨγξαθν 5. ηνπ 

θεθαιαΫνπ Β΄ ηνπ Ρεχρνπο Γ΄ «ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ Δξγαζηψλ» ηεο 

Πχκβαζεο. Πηελ ηηκΪ ησλ εξγαζηψλ ηνπ πην πΨλσ πΫλαθα 

πεξηιακβΨλεηαη θαη  ε απνδεκΫσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ Ωθδνζε 

Γ.Α.Θ., κε εμαΫξεζε ηα Γ.Α.Θ. ξεπκαηνθινπψλ γηα ηα νπνΫα 

πξνβιΩπεηαη ηδηαΫηεξε απνδεκΫσζε (κεηΨ ηελ ηεθκεξΫσζε ηεο 

ξεπκαηνθινπΪο) θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην επφκελν 

θεθΨιαην Γ΄ ηνπ παξφληνο ηηκνινγΫνπ.  

2)  Πε πεξΫπησζε  «θιεηζηνχ αθηλΪηνπ» ν αλΨδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη κε 

πνζνζηφ Ϋζν κε 30% ηεο βαζηθΪο ηηκΪο κνλΨδαο ησλ εξγαζηψλ απηΪο 

ηεο θαηεγνξΫαο θαη  ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΨγξαθν 

1.3. ηνπ θεθαιαΫνπ Β΄ ηνπ Ρεχρνπο Γ΄ «ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ 

Δξγαζηψλ» ηεο Πχκβαζεο.  

 

 

 

 

 

 

 
Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  
2ν ρικ Λ.Δ.Ν. ΙακΫαο –  ΑζΪλαο  

35100, ΙακΫα  
 
 
 

 

15 
 
ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
εμακεληαΫα αξδεπηηθΨ 
ΘαιακπΨθαο  

 

 
Ρεκ.  

 
 

150  

  

 

 
  16 

 

ΑδπλακΫα θαηακΩηξεζεο 
κεληαΫα ΣΡ ΘαιακπΨθαο  

 

 
Ρεκ.  

 

 
300 

 

 

 
 
                        Ππλνιηθφ ηίκεκα (€)                                    
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Π  Κ Β Α Π Ζ  
ΓΞΘΔ.... .. .. ... .. .. ... .. . ... .. ... .  

 
 

ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ  ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

         ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 

ΔΙΙΑΓΑΠ  

  
 
 

ΡΔΣΝΠ   Γ΄  
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

 
 

 
 Α. «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ»  

 
2.  Ιήςε Δλδείμεσλ Κεηξεηψλ Ξαξνρψλ  

 

Ζ ιΪςε ελδεΫμεσλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη  θαζεκεξηλΨ 

ηηο εξγΨζηκεο ψξεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο εΫθνζη  δχν (22) εξγΨζηκσλ 

εκεξψλ θαηΨ κΪλα θαη  ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ηεο Δ..,  θαη  πην 

ζπγθεθξηκΩλα:  

 

1.1.  Ζ ιΪςε ελδεΫμεσλ ησλ παξνρψλ γΫλεηαη  κε εμαηξεηηθΪ επηκΩιεηα πξνο 

απνθπγΪ ζθαικΨησλ, πνπ ζπλεπΨγνληαη ηελ απψιεηα εζφδσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ 

Ϊ ηελ Ψλεπ ιφγνπ επηβΨξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη  σο εθ ηνχηνπ ηελ 

Ωθζεζε ηνπ θχξνπο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ωλαληη  απηψλ.  

 

1.2.  Νη ελδεΫμεηο ησλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ ζα θαηαρσξνχληαη  ζηνπο 

θνξεηνχο ππνινγηζηΩο (tablet) ηνπο νπνΫνπο νθεΫιεη  λα Ωρεη  ν αλΨδνρνο .  

 

1.3.  Πε πεξΫπησζε κε ιΪςεο Ωλδεημεο θΨπνηαο παξνρΪο, ζα ζεκεηψλεηαη ζην 

θνξεηφ  ππνινγηζηΪ ( tablet) ε Ωλδεημε «ΑθΫλεην Θιεηζηφ (ΑΘ)», ζα 

αλαθΩξεηαη  ππνρξεσηηθά  ν ιφγνο κε ιΪςεο Ωλδεημεο (αθαηνΫθεην,  

απνπζηΨδεη ,  θιεηζηφ θιπ. θαη ζα ιακβΨλεηαη ςεθηαθΪ θσηνγξαθΫα ηνπ 

αθηλΪηνπ κε εκεξνκελΫα. Ν αλΨδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη  κε ακνηβΪ Ϋζε 

κε ην 30% ηεο βαζηθΪο ηηκΪο κνλΨδαο ησλ εξγαζηψλ απηΪο ηεο 

θαηεγνξΫαο, ζχκθσλα κε ην θεθΨιαην Β΄ ηνπ ηεχρνπο Β΄ «Ρηκνιφγην 

Δξγαζηψλ» ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξΫπησζε κε αλαγξαθΪο ηνπ ιφγνπ κε 

ιΪςεο ηεο Ωλδεημεο Ϊ κε πξνζθφκηζεο ζηελ Δ.. ηεο θσηνγξαθΫαο ηνπ 

αθηλΪηνπ, αθελφο κελ δελ ζα απνδεκηψλεηαη ν αλΨδνρνο θαη αθεηΩξνπ 

ζα επηβΨιιεηαη  ΞνηληθΪ ΟΪηξα, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν Δ.7. ηνπ 

Ψξζξνπ 14 ηεο Πχκβαζεο. Ζ αδπλακΫα ιΪςεο ηεο Ωλδεημεο ζα 

νξηζηηθνπνηεΫηαη  κεηΨ απφ δεχηεξε απζεκεξφλ επΫζθεςε ηνπ αλαδφρνπ 

ζην αθΫλεην.  

 

1.4.  Πηηο πεξηπηψζεηο «Θιεηζηψλ ΑθηλΪησλ», ζα επηθνιιΨηαη ππνρξεσηηθΨ ζε 

εκθαλΩο ζεκεΫν ζην αθΫλεην ηνπ θαηαλαισηΪ θαη ζε ζεκεΫν πνπ δελ 

πξνθαιεΫ  θζνξΨ ηεο πεξηνπζΫαο ηνπ (φπσο μχιηλε πφξηα), εηδηθφ 

ελεκεξσηηθφ απηνθφιιεην ζεκεΫσκα, πνπ παξΩρεηαη απφ ηελ Δ.. θαη  ζα 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 

  

 

ει. 78 από 124 

  

 

αλαγξΨθεηαη  ππνρξεσηηθΨ επ’  απηνχ ε εκεξνκελΫα θαζψο θαη  ε ψξα 

επΫζθεςεο ζην αθΫλεην.  

 

1.5.  Πηηο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθψλ κεηξεηψλ πνπ νη  νζφλεο εΫλαη ζβεζηΩο 

νθεΫιεη  λα ελεκεξψλεη κε ηελ Ωθδνζε Γ.Α.Θ. (ΓειηΫν ΑλαθνξΨο 

ΘαηακεηξεηΪ).  

 

1.6.  Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη  κε ηελ Ωθδνζε Γ.Α.Θ. (ΓειηΫν 

ΑλαθνξΨο ΘαηακεηξεηΪ) , γηα πειΨηεο πνπ δελ εΫλαη  ζηε ζσζηΪ ζεηξΨ 

θαηΨ ηελ θαηακΩηξεζε.  

 

1.7. ΔλδεΫμεηο ζα ιακβΨλνληαη  γηα ην ζχλνιν ησλ κεηξεηψλ ησλ παξνρψλ, 

πνπ εκθαλΫδνληαη  ζηνπο θνξεηνχο  ππνινγηζηΩο , αλεμΨξηεηα απφ ηελ 

θαηΨζηαζΪ ηνπο (ελεξγΩο - αλελεξγΩο, θιπ.). Όιεο νη  ελδεΫμεηο,  

παξαηεξΪζεηο, Γ.Α.Θ. θιπ. ζα πξΩπεη λα θαηαρσξνχληαη  απνθιεηζηηθΨ 

θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο θαηακΩηξεζεο θαη  φρη  εθ ησλ πζηΩξσλ.  

 

1.8.  Ν αλΨδνρνο ζα απνζηΩιιεη  θαζεκεξηλΨ ειεθηξνληθφ αξρεΫν κε ηα 

πξφζζεηα ζηνηρεΫα, φπσο θσηνγξαθΫεο, ζπληεηαγκΩλεο απφ GPS θιπ.,  

ζην αξκφδην γξαθεΫν ηεο θαηακΩηξεζεο.  

 

1.9. Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα νξΫζεη  πεχζπλν ππΨιιειφ ηνπ ζε θΨζε 

γξαθεΫν, ν νπνΫνο ζα ζπλεξγΨδεηαη κε ηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα γηα 

ηελ Ψξηηα πινπνΫεζε ηνπ εκεξΪζηνπ πξνγξΨκκαηνο θαηακΩηξεζεο. Πηα 

πιαΫζηα ηεο Ψξηηαο πινπνΫεζεο ηνπ εκεξΪζηνπ πξνγξΨκκαηνο 

θαηακΩηξεζεο πεξηιακβΨλεηαη  θαη  ε αλαθχθιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

1.10. Νη θαηεγνξΫεο ηχπνη θαη ππνηχπνη  ησλ Α.Θ. θαη ΓΑΘ δχλαηαη  λα 

ηξνπνπνηεζνχλ  αλΨινγα κε ηηο αλΨγθεο ηεο επηβιΩπνπζαο ππεξεζΫαο.  

 

1.11.  ΘξΫλεηαη  αλαγθαΫα ε ιΪςε ρσξηθψλ ζπληεηαγκΩλσλ, ε ζπλερΪο 

επηθνηλσλΫα θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο εξγαζΫαο ηεο θαηακΩηξεζεο ηεο 

εξγνλνκηθΪο Mobi le ζπζθεπΪο κε ηνπο servers ηεο ΓΞΙΡ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ 

(αλνηθηΨ δεδνκΩλα, ελεξγνπνΫεζε ηεο ηνπνζεζΫαο θιπ. θαη  γεληθΨ φηη  

ππνδεΫμεη  ε επηβιΩπνπζα ππεξεζΫα επΫ  ησλ ξπζκΫζεσλ ηεο ζπζθεπΪο).   
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2.  Ιήςε Δλδείμεσλ Κεηξεηψλ Θαηαλαισηψλ κεληαίνπ θχθινπ θαη 

αγξνηηθήο ρξήζεο  

 

2.1.  ΘαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεσλ ελδεΫμεσλ απηΪο ηεο θαηεγνξΫα ν ΑλΨδνρνο 

ζα ειΩγρεη  επηκειψο ηα αθφινπζα:  

 

  Ρε ζθξαγΫδα θηβψηηνπ κεηξεηΪ (αλ εΫλαη  ζθξαγηζκΩλν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε ζθξαγΫδα ε νπνΫα Ϊδε εΫλαη  θαηαρσξεκΩλε Ϊ 

θαηαγεγξακκΩλε).  

 

  Ρηο ζθξαγΫδεο αθξνδεθηψλ θαη  κεηξεηΪ, φρη κφλν σο πξνο ηελ 

αθεξαηφηεηΨ ηνπο αιιΨ θαη γηα πηζαλΩο αιινηψζεηο,  θαζψο επΫζεο θαη αλ  

νη αξηζκνΫ  ηνπο εΫλαη  Ϋδ ηνη  κε απηνχο πνπ Ϊδε εΫλαη  θαηαρσξεκΩλνη  Ϊ 

θαηαγεγξακκΩλνη.  

 

  Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε μΩλσλ αληηθεηκΩλσλ Ϊ μΩλσλ θαισδΫσλ ζε 

ζπλΨθεηα κε ην κεηξεηΪ Ϊ ηηο αζθΨιεηεο ηνπ κεηξεηΪ Ϊ ην θαιψδην 

παξνρΪο.  

 

2.2.   Πηηο πεξηπηψζεηο ςεθηαθψλ κεηξεηψλ πξΩπεη  λα ειΩγρνληαη  απαξαΫηεηα:  

    Ρα βΩιε θαηεχζπλζεο ελΩξγεηαο θαη  θΨζεσλ.  

    Ζ θαηΨζηαζε ηεο κπαηαξΫαο.  

    Ζ νξζφηεηα ηεο εκεξνκελΫαο θαη ηεο ψξαο.  

    Ζ ζσζηΪ θαηΨζηαζε εγγξαθΪο θαλνληθνχ θαη κεησκΩλνπ ηηκνινγΫνπ.  

    Ζ θαηΨζηαζε θαζηθψλ ηΨζεσλ θαη  ε νξζΪ χπαξμε ησλ ζπκβφισλ.  

    Νη θσδηθνΫ  ζθαικΨησλ.  

  ΔΨλ ηα ηκΪκαηα ηεο νζφλεο (ζχκβνια, αξηζκεηηθΩο ηηκΩο θιπ.) 

εκθαλΫδνληαη  ζσζηΨ θαη δελ ππΨξρνπλ ρακΩλα ηκΪκαηα.  

    ΔπηβεβαΫσζε ησλ αζξνηζηηθψλ ηηκψλ.  

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:  ΠθξαγηζκΩλν θηβψηην κεηξεηΪ εληφο ηνπ νπνΫνπ ν η  ζθξαγΫδεο 

αθξνδεθηψλ Ϊ κεηξεηΪ, εΫλαη  θνκκΩλεο, αιινησκΩλεο, πιαζηΩο θιπ. ρσξΫο ηελ 

ηαπηφρξνλε Ωθδνζε ΓειηΫνπ ΑλαθνξΨο ΘαηακεηξεηΪ (Γ.Α.Θ.) ζεσξεΫηαη  

ζπγθΨιπςε ξεπκαηνθινπΪο θαη απνηειεΫ  ιφγν θαηαγγειΫαο ηεο Πχκβαζεο.   

 

2.3.  Δηδηθφηεξα ζε φηη  αθνξΨ ζηελ θαηακΩηξεζε ησλ κεληαίσλ  πειαηψλ, 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 

  

 

ει. 80 από 124 

  

 

ζηα θχιια ιΪςεο ελδεΫμεσλ (Φ.Ι.Δ.) ησλ β ηβιΫσλ θαηακΩηξεζεο Ϊ ηνπ 

θνξεηνχ  ππνινγηζηΪ  ζα θαηαγξΨθνληαη  ηα παξαθΨησ ζηνηρεΫα:  

  Ζ εκεξνκελΫα θαηακΩηξεζεο.  

  Έλδεημε κεηξεηΪ ελΩξγεηαο (KWh).  

  Έλδεημε κεηξεηΪ αΩξγνπ ελΩξγεηαο (KVarh).  

  Έλδεημε ηνπ αζξνηζηηθνχ κεγΫζηεο ηζρχνο (KW).  

  ΘαηαγξαθΪ κΩγηζηεο δΪηεζεο ηζρχνο (KW).  

  Νη αξηζκνΫ  ησλ ζθξαγΫδσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θηβψηην ηνπ 

κεηξεηΪ θαη  ζην κεραληζκφ κεγΫζηνπ.  

  Αλ ν κεηξεηΪο Ωρεη  δπλαηφηεηα ςεθηαθΪο θαη  αλαινγηθΪο 

θαηαγξαθΪο ηεο θαηαλΨισζεο, ηφηε ειΩγρεηαη ε ηαχηηζε ησλ 

ελδεΫμεσλ θαη ζε δηαθνξεηηθΪ πεξΫπησζε εθδΫδεηαη  Γ.Α.Θ.  

  Ρπρφλ πιεξνθνξΫεο γηα ην εΫδνο ρξΪζεο ηνπ αθηλΪηνπ, ηειΩθσλν 

επηθνηλσλΫαο εΨλ δελ αλαγξΨθεηαη,  ην ιφγν κε ιΪςεο Ωλδεημε ο θ.ιπ.  

2.4.  ΘαηΨ ηε ιΪςε ησλ ελδεΫμεσλ ζα γΫλεηαη  κεδεληζκφο ηεο ζπζθεπΪο 

Ωλδεημεο κεγΫζηνπ θαη  ππνινγηζκφο ησλ θαηαλαισζΩλησλ Υ.Σ.Β θαη  ηεο 

κεγΫζηεο δΪηεζεο (αθαΫξεζε ηεο πξνεγνχκελεο Ωλδεημεο απφ ηελ 

παξνχζα), ηα νπνΫα ζα αλαγξΨθνληαη ζηα θχιια ιΪςεο ελδεΫμεσλ,  

πξνθεηκΩλνπ λα ειΩγρεηαη ε νξζφηεηα ησλ ελδεΫμεσλ Ϊ ζνβαξΩο 

απνθιΫζεηο απφ η ηο θαηαλαιψζεηο πξνεγνπκΩλσλ πεξηφδσλ 

θαηαλΨισζεο.  

2.5.  Θα ελεκεξψλεηαη  ην Ωληππν «ΓειηΫν ΞαξαηεξΪζεσλ ΚεηξεηΪ» πνπ 

βξΫζθεηαη ζην θηβψηην ηνπ κεηξεηΪ κε ηνπο αξηζκνχο ησλ ζθξαγΫδσλ 

θαη ηελ εκεξνκελΫα ηνπνζΩηεζΪο ηνπο. Πε πεξΫπησζε πνπ Ωρνπλ 

ζπκπιεξσζεΫ φια ηα πεδΫα θαηαγξαθΪο ζην «ΓειηΫν ΞαξαηεξΪζεσλ 

ΚεηξεηΪ» ζα πξΩπεη λα αληηθαηαζηαζεΫ  κε λΩν Ωληππν θαη ην παιηφ λα 

παξαδνζεΫ  ζηνλ αξκφδην ηνπ ΓξαθεΫνπ ΘαηακΩηξεζεο.  

2.6.  ΚεηΨ ηε ιΪςε ησλ ελδεΫμεσλ ζα γΫλεηαη  ζθξΨγηζε ηνπ θηβσηΫνπ ηνπ 

κεηξεηΪ θαζψο θαη  ηνπ κεραληζκνχ κεγΫζηνπ κε ηηο εθΨζηνηε 

πξνβιεπφκελεο ζθξαγΫδεο, πνπ ζα ρνξεγνχληαη  ζηνλ ΑλΨδνρν απφ ηελ 

Δ.. .  

2.7.  ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο θαηακΩηξεζεο φισλ ησλ ελδεΫμεσλ θΨζ ε 

βηβιΫνπ θαηακΩηξεζεο, ζα γΫλεηαη κεηαθνξΨ ησλ ελδεΫμεσλ πνπ Ωρνπλ 

θαηαγξαθεΫ ζηα θχιια ιΪςεο ελδεΫμεσλ, ζηνπο θνξεηνχο  ππνινγηζηΩο , 

πνπ ζα πξΩπεη  λα απνζηΩιινληαη  ηελ Ϋδηα εκΩξα κΩρξη ηηο  14:30, ζηνλ 

πεχζπλν ηνπ ΓξαθεΫνπ ΘαηακΩηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 
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εξγαζΫαο.  

2.8.  Θα πξΩπεη λα ιακβΨλνληαη ελδεΫμεηο απφ φινπο ηνπο κεηξεηΩο, 

αλεμΨξηεηα απφ ηελ θαηΨζηαζε ζηελ νπνΫα βξΫζθεηαη  ν θαηαλαισηΪο 

(δει. εΨλ εΫλαη ελεξγφο, θνκκΩλνο απφ ηειηθΪ δηαθνπΪ, θνκκΩλνο ιφγσ 

ρξΩνπο θ.ιπ.). ΔηδηθΨ ζηηο πεξηπηψζεηο ειεθ ηξνληθψλ κεηξεηψλ πνπ Ωρεη  

γΫλεη  δηαθνπΪ ηεο ειεθηξνδφηεζεο, ζα πξΩπεη  νπσζδΪπνηε λα ιακβΨλεη 

Ωλδεημε κε εηδηθνχο ρεηξηζκνχο θαη  ηε ρξΪζε κπαηαξΫαο.  

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:  Πε θακΫα πεξΫπησζε δελ επηηξΩπεηαη  ε πξνζσξηλΪ επαλαθνξΨ 

ησλ αζθαιεηψλ γηα ηε ιΪςε ελδεΫμεσλ.  

 

2.9.  Όζνη  κεληαΫνη  θαηαλαισηΩο δελ αλεπξεζνχλ θαηΨ ηελ Ωλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνπο 

θαηακεηξεηΩο ηεο Δ.. Ϊ ζα ρνξεγεζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεΫα γηα ηελ 

αλεχξεζε ηνπο (αζθαιεΫο πιεξνθνξΫεο, γεσγξαθηθΩο ζπληεηαγκΩλεο 

θιπ.) .   

 

3. Ιήςε Δλδείμεσλ Κεηξεηψλ Θαηαλαισηψλ εμακεληαίνπ θχθινπ 

(πιελ αγξνηηθψλ) .  

 

Πε φηη  αθνξΨ ηελ θαηακΩηξεζε ησλ παξνρψλ θαηαλαισηψλ εμακεληαίνπ  

θχθινπ, ζα ηεξεΫηαη  ε θΨησζη δηαδηθαζΫα:  

 

3.1. ΘΨζε εμΨκελν θαη  κεηΨ απφ Ωγγξαθε ελεκΩξσζε ηεο Δ.., ζα 

παξαδΫδνληαη  ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ ηα θΨησζη:  

  ΣξνλνδηΨγξακκα νινθιΪξσζεο ηεο ιΪςεο ελδεΫμεσλ κεηξεηψλ 

εμακεληαΫνπ θχθινπ.  

  Ρα βηβιΫα θαηακΩηξεζεο Ϊ Ψιιν ειεθηξνληθφ κΩζν πνπ ζα ππνδεΫμεη  ε 

Δ...  

3.2.  Πηα βηβιΫα θαηακΩηξεζεο Ϊ ζην Ψιιν ειεθηξνληθφ κΩζν πνπ ζα 

ππνδεΫμεη  ε Δ..,  ζα θαηαγξΨθνληαη:  

  Ζ εκεξνκελΫα θαηακΩηξεζεο.  

  Ζ Ωλδεημε κεηξεηΪ ελΩξγεηαο (KWh).  

  Ρπρφλ δηαζαθΪζεηο, Γ.Α.Θ. Ϊ παξαηεξΪζεηο γηα ηνλ ιφγν κε ιΪςεο 
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Ωλδεημεο θ.ιπ.  

3.3. ΔπηβεβιεκΩλν εΫλαη  ην αζθαιΩο θιεΫζηκν ησλ εξκαξΫσλ κεηξεηηθψλ 

δηαηΨμεσλ (φπνπ ππΨξρνπλ) θαη ν Ωιεγρνο γηα ηελ αθεξαηφηεηΨ ηνπο. Πε 

αληΫζεηε πεξΫπησζε επηβΨιιεηαη  ε Ωθδνζε ΓειηΫνπ ΑλαθνξΨο 

ΘαηακεηξεηΪ (Γ.Α.Θ.).   

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:  ΝπνηαδΪπνηε δεκηΨ Ϊ θζνξΨ πξνθιεζεΫ ζε εξκΨξην ην νπνΫν 

δελ ζα αζθαιηζηεΫ , επ ηβαξχλεη  ηνλ αλΨδνρν.  

 

 3.4. ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο θαηακΩηξεζεο φισλ ησλ ελδεΫμεσλ θΨζε 

βηβιΫνπ θαηακΩηξεζεο, ζα γΫλεηαη κεηαθνξΨ ησλ ελδεΫμεσλ πνπ Ωρνπλ 

θαηαγξαθεΫ ζηα θχιια ιΪςεο ελδεΫμεσλ, ζηα  tablet (Ϊ ζε Ψιιν 

ειεθηξνληθφ κΩζν πνπ ζα ππνδεΫμεη  ε Δ..),  πνπ ζα πξΩπεη λα 

παξαδΫδνληαη  ηελ Ϋδηα εκΩξα κΩρξη  ηηο 14:30, ζηνλ πεχζπλν ηνπ 

ΓξαθεΫνπ ΘαηακΩηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζΫαο.  

 

3.5.  Θα πξΩπεη  λα ιακβΨλνληαη  ελδεΫμεηο απφ φινπο ηνπο κεηξεηΩο, 

αλεμΨξηεηα απφ ηελ θαηΨζηαζε ζηελ νπνΫα βξΫζθεηαη  ν θαηαλαισηΪο 

(δει. εΨλ εΫλαη ελεξγφο, θνκκΩλνο απφ ηειηθΪ δηαθνπΪ, θνκκΩλνο ιφγσ 

ρξΩνπο θιπ.).  

 

3.6. Όζνη εμακεληαΫν η  θαηαλαισηΩο δελ αλεπξεζνχλ θαηΨ ηελ Ωλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνπο 

θαηακεηξεηΩο ηεο ΔηαηξεΫαο Ϊ ζα ρνξεγεζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεΫα γηα 

ηελ αλεχξεζε ηνπο (αζθαιεΫο πιεξνθνξΫεο, γεσγξαθηθΩο ζπληεηαγκΩλεο 

θιπ.).  

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Νη παξνρέο πνπ ειεθηξνδνηνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα νδψλ 

θαη πιαηεηψλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ηνπνζεηεκέλεο επί ζηχισλ 

θαη ζε χςνο αζθαιείαο απφ δχν κέηξα θαη άλσ. Υο εθ ηνχηνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κηθξήο βνεζεηηθήο 

θιίκαθαο (ζθάιαο). Πε θακία πεξίπησζε δελ είλαη απνδεθηή ε αδπλακία 

ιήςεο έλδεημεο ιφγσ πξφζβαζεο ή ε κε ζσζηή απαζθάιηζε θαη 

αζθάιηζε ησλ εξκαξίσλ.  

 

4.  Πχληαμε Γειηίσλ Αλαθνξάο (Γ.Α.Θ)  
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Ν αλΨδνρνο θαηΨ ηε ιΪςε ησλ ελδεΫμεσλ πξΩπεη  λα ειΩγρεη  νπηηθΨ ην 

κεηξεηΪ θαη λα εξεπλΨ ηηο ζπλζΪθεο, ππφ ηηο νπνΫεο γΫλεηαη  ε παξνρΪ ηεο 

ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο θαη  ζε αζπλΪζηζηεο πεξηπηψζεηο ζα ζπληΨζζεη , κΩζσ 

tablet Ϊ Ψιινπ ειεθηξνληθνχ κΩζνπ πνπ ζα ππνδεΫ μεη  ε Δ.., δειηΫα 

αλαθνξΨο. Δηδηθφηεξα, δειηΫα αλαθνξΨο ζα εθδΫδνληαη ζηηο παξαθΨησ 

πεξηπηψζεηο:  

 

4.1. ΠηΨζηκνο κεηξεηΪο, ειαηησκαηηθΪ ιεηηνπξγΫα κεηξεηΪ (δΫζθνο 

πεξηζηξΩθεηαη  κε Ϋδ ηα Ωλδεημε, δΫζθνο πΨιιεηαη , δΫζθνο γπξΫδεη  

αληΫζηξνθα), κεηξεηΪο πνπ ιεηηνπξγεΫ αληΫζηξνθα θ.ιπ.  

 

4.2. ΞαξαβΫαζε ζθξαγΫδαο (απνθνπΪ, ζπΨζηκν, αιινΫσζε θ.ιπ.),  

αζπκθσλΫα αξηζκψλ ζθξαγΫδσλ ησλ ζηνηρεΫσλ ηεο κεηξεηηθΪο 

δηΨηαμεο.  

 

4.3.   ΑλαγξαθΪ ηνπ ζσζηνχ αξηζκνχ κεηξεηΪ φηαλ απηφο αξρΫδεη  απφ Α Ϊ 

εΫλαη  δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ  αλαθΩξεηαη ζην  tablet (Ϊ ζε Ψιιν 

ειεθηξνληθφ κΩζν πνπ ζα ππνδεΫμεη  ε Δ..).  

 

4.4.  ΒιΨβε Ϊ θαηαζηξνθΪ κεηξεηΪ, ηξχπα ζην θηβψηην, ζπαζκΩλν ηδΨκη,  

ζπαζκΩλν θηβψηην, ζνιφ ηδΨκη θ.ιπ.  

 

4.5. ΑλΩθηθηε ε ιΪςε ελδεΫμεσλ ιφγσ απξφζηηεο ζΩζεο ηνπ κεηξεηΪ Ϊ 

παξεκβνιΪ δηαθφξσλ αληηθεηκΩλσλ, νζφλε κεηξεηΪ ζβεζηΪ, βιΨζηεζε 

θ.ιπ.  

 

4.6.  Κε αλεχξεζε κεηξεηΪ.  

 

4.7.     ΚεηξεηΪο ηνπνζεηεκΩλνο ρσξΫο λα ππΨξρεη  αληΫζηνηρε εγγξαθΪ ζην 

tablet (Ϊ ζε Ψιιν ειεθηξνληθφ κΩζν πνπ ζα ππνδεΫμεη  ε Δ..) φπνπ 

πΩξαλ ησλ ινηπψλ ζηνηρεΫσλ ζα  αλαγξΨθεηαη ν αξηζκφο κεηξεηΪ, ε 

Ωλδεημε, ν αξηζκφο ησλ ςεθΫσλ, ηπρφλ επηπιΩνλ δηαζαθΪζεηο θ.ιπ.  

 

4.8.  πνςΫα ξεπκαηνθινπΪο (κε θαηαγξαθΪ ηεο θαηαλΨισζεο απφ ην 

κεηξεηΪ ιφγσ παξΨλνκσλ επεκβΨζεσλ).  
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4.9.  ΔπηζθαιεΫο ζπλζΪθεο, φπσο π.ρ. θνκκΩλν θαιψδην παξνρΪο,  

εηνηκφξξνπε ζχλδεζε παξνρΪο πξνο κεηξεηΪ Ϊ παξνρΪο ζε ηνΫρν κε 

θζνξΩο απφ ηηο νπνΫεο θηλδπλεχεη  ε ζηΪξημε ηνπ κεηξεηΪ, απνζΪθεπζε 

εχθιεθησλ πιηθψλ πιεζΫνλ ηνπ κεηξεηΪ, αθΨζαξηα χδαηα Ϊ Ψιια πγξΨ 

θ.ιπ.  

 

4.10.  ΠεκαληηθΩο απμνκεηψζεηο ζηελ θαηαλΨισζε , δειαδΪ γηα ελδεΫμεηο πνπ 

ζπλεπΨγνληαη  αδηθαηνιφγεηα  κεγΨιεο Ϊ κηθξΩο θαηαλαιψζεηο ζε 

ζρΩζε κε απηΩο ηεο πξνεγνχκελεο θαηακΩηξεζεο Ϊ θαη  αδηθαηνιφγεηα  

κεδεληθΩο θαηαλαιψζεηο.  

 

4.11.  ΞαξΨλνκε επΩθηαζε κΩζα απφ ηε κεηξεηηθΪ δηΨηαμε ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηΨζεσλ ζε παξαθεΫκελν θηΫζκα (αληηθαλνληθΪ ξεπκαηνιεςΫα).  

 

4.12.  Έιεγρνο γηα ηπρφλ αιιαγΪ ηεο ρξΪζεο πνπ δειψλεηαη  απφ ηνπο 

πξνκεζεπηΩο –  παξφρνπο ησλ παξνρψλ.  

 

4.13. Πχληαμε αλαθνξΨο γηα ηνπο κεηξεηΩο δηπιΪο εγγξαθΪο φηαλ δεηεΫηαη  ε 

κηα Ωλδεημε, αιιΨ δηαπηζηψλεηαη φηη  ν δεχηεξνο αξηζκεηΪξαο Ωρεη  

Ωλδεημε δηΨθνξε ηνπ κεδελφο.  

 

Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  ζε θΨζε πεξΫπησζε Ωθδνζεο ΓειηΫνπ ΑλαθνξΨο 

ΘαηακεηξεηΪ (Γ.Α.Θ.),  λα θσηνγξαθΫδεη  κε ςεθηαθΪ κεραλΪ ηελ 

νθζαικνθαλψο αζπλΪζηζηε πεξΫπησζε ειεθηξνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ηα 

παξαπΨλσ) θαη  ζην ηΩινο ηεο θαηακΩηξεζεο λα παξαδΫδεη  Ϊ λα απνζηΩιιεη  

φιεο ηηο θσηνγξαθΫεο κε ειεθηξνληθφ αξρεΫν ζην αξκφδην ΓξαθεΫν 

ΘαηακΩηξεζεο.  

 

 

Β. «ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ »  

 

1  Απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο - εξγαιεία.  

Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα δηαζΩηεη  ηα δηθΨ ηνπ κεηαθνξηθΨ κΩζα γηα ηε 

κεηαθνξΨ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνλ ηφπν παξαιαβΪο θαη  εθηΩιεζεο ηεο 

εξγαζΫαο ηνπ. Ν εθνδηαζκφο ησλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ κε απαξαΫηεηα 
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εξγαιεΫα, κε ηνλ θαηΨιιειν εμνπιηζκφ θαη εθφδηα αζθαινχο εξγαζΫαο, βαξχλεη 

ηνλ αλΨδνρν  (Πχκβαζε Ψξζξν 11, παξΨγξαθνο 7).  

ΔπηπιΩνλ, ζα δηαζΩηεη  ππνρξεσηηθΨ:  

Α/Α  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ  ΑΞΑΗΡΖΠΖ  ΑΞΑΛΡΖΠΖ  ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ  

1. 

ΖιεθηξνληθΩο ζπζθεπΩο tablet  κε 
ραξαθηεξηζηηθΨ: 

  Ιεηηνπξγηθφ:Android 8 ή 
λεφηεξεο γεληάο  

  Νζφλε:   8" ή κεγαιχηεξε   

  Ππλδεζηκφηεηα:  
WiFi/GSM/LTE(GSM/LTE:θα-
ιχπηνπλ ηαρχηεηεο 3G/4G/5G) 

  GPS: Λαη        
  Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ 

4πχξελνο 1.8GHz 
  Κλήκε (RAM/ROM): 3 GB / 32 

GB ή κεγαιχηεξε  

  Battery:  >4000  mA  
(πξνκήζεηα powerbank κε 
δπλαηφηεηα κπαηαξίαο ηαρείαο 
θφξηηζεο)  

  Camera: > 4MP κε θιάο  
 

ΘΨξηα  SIM  κε πξνδηαγξαθΩο:  
  GSM/LTE :3G/4G/5G 
  Κεληαία ρξήζε δεδνκέλσλ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ 
ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηνπιάρηζηνλ 
2GB/κήλα  

  

ΛΑΗ  

  

2. 

ΔηαηξηθΨ θηλεηΨ ηειΩθσλα κε 

δπλαηφηεηα κεηΨδνζεο κελπκΨησλ θαη 
εηθφλσλ, ηφζν γηα  ηα ζπλεξγεΫα ηνπ φζν 

θαη γηα ηελ Δ..  

 

ΛΑΗ  

  

 

*Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ζε πηζαλέο    

  ηερληθέο αλαβαζκίζεηο ησλ ζπζθεπψλ ηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα ηζρχνπλ ζηελ  

  ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν.  

 

Νη αλσηΩξσ  ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο αθνξνχλ ηηο ειΨρηζηεο ηερληθΩο απαηηΪζεηο 

πνπ ηζρχνπλ ηελ δεδνκΩλε ρξνληθΪ ζηηγκΪ ηεο δηαθΪξπμεο. Νη ειΨρηζηεο 
απαηηΪζεηο δχλαηαη  λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηΨ ηα επφκελα Ωηε ιφγσ 
αλαβαζκΫζεσλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Ϊ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο ζπζθεπΪο. 
Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη  λα ρξεζηκνπνηεΫ  ηηο  ηειεπηαΫεο εθδφζεηο ζε ινγηζκηθφ θαη  

hardware ηελ ζηηγκΪ πνπ ζα μεθηλΪζνπλ ηηο εξγαζΫεο.  
Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη  ππνρξεσκΩλνο λα πξνζαξκφδεηαη  Ψκεζα ζηηο νξγαλσηηθΩο 
αιιαγΩο θαη  αιιαγΩο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ ηεο ΔηαηξεΫαο, 

εμαζθαιΫδνληαο θαη  ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηεζεΫ  εληφο εχινγεο πξνζεζκΫαο  
φρη κεγαιχηεξεο ησλ δεθαπΩληε (15) εκεξψλ, πξνκεζ επφκελνο ηνλ ζρεηηθφ 
εμνπιηζκφ.  
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Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  
2ν ρικ Λ.Δ.Ν. ΙακΫαο - ΑζΪλαο  
35100, ΙακΫα  

 
 

 
 
 
 

ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

ΓΞΘΔ  ………………………..  
 

 

 

ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ  ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΚΖΛΗΑΗΑΠ,  ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ  ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 

ΔΙΙΑΓΑΠ  

  
 

 ΡΔΣΝΠ   Γ΄  
 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/   /2020  

 
Αλάδεημε Αλαδφρνπ κε αλνηρηή δηαδηθαζία, γηα «Ιήςε ελδείμεσλ 

κεηξεηψλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεληαίαο, ηεηξακεληαίαο & 
εμακεληαίαο θαηακέηξεζεο ηεο Ξεξηνρήο………………. ηεο Γηεχζπλζεο 
Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο»  

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΗΑΗΑΠ ΔΘΞΡΥΠΖΠ  
ΔΞΗ ΡΥΛ ΡΗΚΥΛ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  

 
Ρεο Δηαηξείαο (ή) Θνηλνπξαμίαο Δηαηξεηψλ:  

 
«   »  

 

Γηα ηηο εξγαζΫεο πνπ ζα καο αλαηεζνχλ ζηα πιαΫζηα ηεο ΞαξνρΪο πεξεζηψλ 

πνπ αλαθΩξεηαη ζηε ζπλΩρεηα, φπσο απηΪ θαζνξΫδεηαη  κε ιεπηνκΩξεηα ζηε 

ΓηαθΪξπμε, πξνζθΩξνπκε ηελ παξαθΨησ εληαΫα Ωθπησζε ζε αθΩξαηεο κνλΨδεο  

επΫ ηνηο εθαηφ ζηηο ηηκΩο κνλΨδαο ηνπ ΡηκνινγΫνπ ηεο πεξεζΫαο, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ αλαθΩξνληαη  ζηε ΓηαθΪξπμε κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/ /2020  

θαη ηα ΠπκβαηηθΨ Ρεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

 
ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

«Ιήςε ελδείμεσλ κεηξεηψλ θαηαλαισηψλ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεληαίαο ,   

ηεηξακεληαίαο & εμακεληαίαο  
θαηακέηξεζεο ηεο Ξεξηνρήο  ………………. 

ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 
Διιάδαο»  

  

Ξξνζθεξφκελε Έθπησζε  
ζε αθέξαηεο κνλάδεο  

επί ηνηο εθαηφ  

  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΞΘΔ/……………………  …………………………………….  
  

   (αξηζκεηηθψο θαη  νινγξΨθσο)  

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη  απνδΩρνκαη ,  αλεπηθχιαθηα, ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο ηηκΩο 

κνλΨδαο ηνπ ΡηκνινγΫνπ ηεο πεξεζΫαο, κεηΨ ηελ εθαξκνγΪ πΨλσ ζ'  απηΩο ηεο 

παξαπΨλσ Ωθπησζεο πνπ πξνζΩθεξα, αλεμΨξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θΨζε κΫαο 

εξγαζΫαο πνπ ζα καο αλαηεζεΫ , γηα εθηΩιεζε ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ 

αλαθΩξνληαη ζηε ΓηαθΪξπμε κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/………………………ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

 

 

 
ΖκεξνκελΫα  

Νλνκαηεπψλπκν θαη  πνγξαθΪ  
Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ Ϊ Δθπξνζψπσλ  
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Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  
2ν ρικ Λ.Δ.Ν.ΙακΫαο -  ΑζΪλαο  
35100, ΙακΫα  

 

 
 

 

 
ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

ΓΞΘΔ  ………………………..  
 
 
 

     Ιήςε ελδείμεσλ κεηξεηψλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο     
  κεληαίαο, ηεηξακεληαίαο & εμακεληαίαο  θαηακέηξεζεο ηεο Ξεξηνρήο    
         Ρξηθάισλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο   

  

 
 
 

 
ΡΔΣΝΠ   Δ΄  

 
ΑΠΦΑΙΗΠΔΗΠ  

 
 

Ξ Η Λ Α Θ Α Π     Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Υ Λ  
 
 

     ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. & ΑΛΑΓΝΣΥΛ  
 

     Α. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΘΑΗ ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΖΠ  
         ΔΘΛΖΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ  

     Β. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

     Γ. ΑΛΝΗΣΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΟΗΝ (OPEN COVER) ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
         ΓΔΓΓΖΔ –  ΠΛΓΑΠΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ  
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Α Π Φ Α Ι Η Π Δ Η Π  
 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. & ΑΛΑΓΝΣΥΛ  
 
ΘαηΨ ηελ θαηΨξηηζε ησλ αζθαιΫζεσλ πνπ ζα ζπλΨπηνληαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε ΓηαθΪξπμε ζα πξΩπεη  λα ηεξνχληαη  ηα αθφινπζα:  

 
1.  Ρα αζθαιηζηΪξηα πνπ ζα ζπλΨπηεη  ν ΑλΨδνρνο ζα εΫλαη ζηελ ΔιιεληθΪ 

γιψζζα Ϊ ζε δηαθνξεηηθΪ πεξΫπησζε ζα ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε  
κεηΨθξαζε ζηα ΔιιεληθΨ δεφλησο επηθπξσκΩλε.  
ΘαηΨ ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ΑζθαιηζηεξΫσλ, ν ΑλΨδνρνο πξΩπεη  λα 
ζπκκνξθψλεηαη πιΪξσο θαη λα ιακβΨλεη  ππφςε ηηο δηαηΨμεηο ησλ Λφκσλ, 

Λνκνζεηηθψλ ΓηαηαγκΨησλ, Θαλνληζκψλ θιπ. πνπ ηζρχνπλ εθΨζηνηε θαη  
Ωρνπλ εθαξκνγΪ ζηελ ΔιιΨδα.   
 

2.  Ν ΑλΨδνρνο πξΩπεη  λα ζπκκνξθψλεηαη  κε ηνπο φξνπο θιπ. ησλ 

ΑζθαιηζηεξΫσλ. Νη παξερφκελεο αζθαιηζηηθΩο θαιχςεηο, νη  νηθνλνκηθνΫ θαη 
αζθαιηζηηθνΫ φξνη,  εμαηξΩζεηο,  απαιιαγΩο θιπ. ππφθεηληαη ζε θΨζε 
πεξΫπησζε ζηελ ηειηθΪ Ωγθξηζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

 
3.  Oη αζθαιΫζεηο δελ απαιιΨζζνπλ νχηε πεξηνξΫδνπλ θαηΨ θαλΩλα ηξφπν ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη  επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε Πχκβαζε, 
ηδηαΫηεξα ζε φ,ηη  αθνξΨ ζηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηα ζρεηηθΨ ΑζθαιηζηΪξηα 
Ππκβφιαηα, εμαηξΩζεηο,  εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. Ν ΑλΨδνρνο 
παξακΩλεη  απνθιεηζηηθΨ ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηΨζηαζε δεκηψλ ζε 
πξφζσπα Ϊ/θαη  πξΨγκαηα, πΩξαλ απφ ηα πνζΨ θΨιπςεο ησλ ΑζθαιηζηεξΫσλ.  

 
4.  Πε πεξΫπησζε πνπ ν ΑλΨδνρνο παξαιεΫςεη  Ϊ ακειΪζεη λα ζπκκνξθσζεΫ  κε 

ηηο αζθαιηζηηθΩο ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊ νη  αζθαιΫζεηο πνπ ζα ζπλνκνινγΪζεη 
θξηζνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθΩο απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  ε ηειεπηαΫα δηθαηνχηαη  

λα ζπλΨςεη,  ζην φλνκα θαη  κε δαπΨλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ηα απαηηνχκελα 
ΑζθαιηζηΪξηα θαη  λα παξαθξαηΪζεη  (εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην 

ππεξεκεξΫαο) ην πνζφ ησλ αζθαιΫζηξσλ, εΫηε απφ ηηο νθεηιφκελεο ζε απηφλ 
πιεξσκΩο, εΫηε κε θαηΨπησζε αλΨινγνπ πνζνχ απφ ηελ ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ 
ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

5.  ΔπΫζεο ζε πεξΫπησζε πνπ ν ΑλΨδνρνο ακειεΫ  Ϊ δπζηξνπεΫ λα θαηαβΨιεη  
ζηνπο αζθαιηζηΩο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιΫζηξσλ, ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., 
γηα λα απνθχγεη  ελδερφκελε αθχξσζΪ ηνπο, δηθαηνχηαη λα θαηαβΨιεη  ηα 

αζθΨιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηΩο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα 
παξαθξαηΪζεη  ηα αληΫζηνηρα πνζΨ σο αλσηΩξσ.  
 

6.  Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. επΫζεο επηθπιΨζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λα παξαθξαηεΫ  
απφ νθεηιφκελεο πιεξσκΩο ηνπ Αλαδφρνπ θΨζε πνζφ πνπ δελ εΫλαη δπλαηφ 

λα εηζπξαρζεΫ απφ ηνπο αζθαιηζηΩο ιφγσ εμαηξΩζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. πνπ 
ηπρφλ ππΨξρνπλ ζηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ ΑζθαιηζηεξΫσλ.  

 
7.  Πε πεξΫπησζε πνπ ε Αζθαιηζηη θΪ Δηαηξ Ϋα, κε ηελ νπνΫα ν ΑλΨδνρνο 

ζπλνκνιφγεζε ηα ζρεηηθΨ ΑζθαιηζηΪξηα Ππκβφιαηα, παξαιεΫςεη Ϊ αξλεζεΫ  
(κεξηθΨ Ϊ νιηθΨ) λα θαηαβΨιεη απνδεκΫσζε γηα νπνηαδΪπνηε δεκηΨ θιπ., γηα 
νπνηνδΪπνηε ιφγν Ϊ αηηΫα, ν ΑλΨδνρνο Ωρεη  ηελ απνθιεηζηηθΪ επζχλε γηα 
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ηελ απνθαηΨζηαζε ηεο κε εμνθιεκΩλεο δεκηΨο Ϊ βιΨβεο θιπ., ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη  ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. δηθαηνχηαη  λα παξαθξαηΪζεη 
απφ νπνηνδΪπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ Ϊ εγγχεζΪ ηνπ ηα πνζΨ νπνηαζδΪπνηε 
θχζεο, πνπ, θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο, απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηΨζ ηαζε ηεο ελ 
ιφγσ δεκΫαο Ϊ βιΨβεο.  

 
8.  Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη  ππνρξεσκΩλνο, λα ζπλνκνινγΪζεη  κε αζθαιηζηηθΩο 

εηαηξΫεο (ΔιιεληθΩο Ϊ ΜΩλεο), λα δηαηεξεΫ  θαη λα παξαθνινπζεΫ  κε δηθΩο ηνπ 

δαπΨλεο ηηο αζθαιΫζεηο πνπ θαζνξΫδνληαη  ζηνπο Όξνπο ηεο ΓηαθΪξπμεο.  
  
Ρν Αζθαιηζηήξην Ππκβφιαην, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα θαιχπηεη θαη’  
ειάρηζηνλ  ηα θαζνξηδφκελα παξαθάησ:  
 

 

Α. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΘΑΗ ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ 
ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ  

 
 
Ρα ΑζθαιηζηΪξηα ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο Ωλαληη  ΡξΫησλ θαη  ΔξγνδνηηθΪο 

Δπζχλεο ζα ππνβΨιινληαη  απφ ηνλ ΑλΨδνρν 15 εκΩξεο πξηλ ηελ Ωλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ Ϊ ηελ εγθαηΨζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ΞαξνρΪο πεξεζηψλ 

(νπνηνδΪπνηε απφ ηα δχν ζπκβεΫ πξψηα) ζηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα ηεο 
ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ..  
 
Ρν Ξξσηφηππα ΑζθαιηζηΪξηα Ϊ ΑθξηβΪ ΑληΫγξαθα δεφλησο επηθπξσκΩλα 
απνζηΩιινληαη,  απφ ηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  γηα Ωιεγρν 
θαη  θπιΨζζνληαη  ζηε ΓΝΙ/πνηνκΩαο ΑζθαιΫζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 49, 117 43 
ΑζΪλα.  

 
1.  ΑληηθεΫκελν αζθΨιηζεο  
 

Κε ηελ αζθΨιηζε απηΪ ζα θαιχπηεηαη  ε ΓεληθΪ ΑζηηθΪ Δπζχλε θαη 
ΔξγνδνηηθΪ Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ θαη  νη  ΑζθαιηζηΩο 

ππνρξεψλνληαη  λα θαηαβΨινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξΫηνπο γηα ζσκαηηθΩο 

βιΨβεο, ζΨλαην, ςπρηθΪ νδχλε Ϊ εζηθΪ βιΨβε θαη πιηθΩο δεκηΩο πνπ 
πξνμΩλεζε ν ΑλΨδνρνο, θαζ' φιε ηε δηΨξθεηα ησλ εξγα ζηψλ παξνρΪο 
ππεξεζηψλ πνπ ηνπ Ωρνπλ αλαηεζεΫ,  νπνηεδΪπνηε πξνμελΪζεθαλ θαη εθφζνλ 
Ωγηλαλ ζηα πιαΫζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

2.  Όξην απνδεκΫσζεο ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο  
 

Ρν φξην απνδεκΫσζεο γηα ην νπνΫν ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη  ε αζθΨιηζε ζε Ωλα  
απηνηειΩο ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο Ωλαληη  ΡξΫησλ πξΩπεη λα 
εΫλαη ,  θαηά πεξηζηαηηθφ ,  ην αθφινπζν:  
  
ΘΨιπςε ζσκαηηθψλ βιαβψλ Ϊ/θαη ζαλΨηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ 
αμηψζεσλ γηα εζηθΪ βιΨβε Ϊ/θαη ςπρηθΪ νδχλε), πιηθψλ δεκηψλ ΡξΫησλ  σο 

ην πνζφ ησλ 500.000 ΔΟΥ  θαη’ Ψηνκν θαη αηχρεκα θαη γηα νκαδηθφ 

αηχρεκα.  
 

3.  Όξην απνδεκΫσζεο ΔξγνδνηηθΪο Δπζχλεο (ΔπΩθηαζε ηεο ΓεληθΪο ΑζηηθΪο 
Δπζχλεο Ϊ ρσξηζηφ απηνηειΩο αζθαιηζηΪξην)  
 
Ρν φξην απνδεκΫσζεο γηα ην νπνΫν ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη  ε αζθΨιηζε 
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(επΩθηαζε ηεο ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο Ϊ απηνηειΩο αζθαιηζηΪξην 

ΔξγνδνηηθΪο Δπζχλεο), πξΩπεη  λα εΫλαη  θαηά πεξηζηαηηθφ  ην αθφινπζν:  
 
ΘΨιπςε ζσκαηηθψλ βιαβψλ Ϊ/θαη  ζαλΨηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ 
αμηψζεσλ γηα εζηθΪ βιΨβε Ϊ/θαη  ςπρηθΪ νδχλε), σο ην πνζφ ησλ 500.000 

ΔΟΥ θαη’  Ψηνκν θαη  αηχρεκα θαη  γηα νκαδηθφ αηχρεκα.  
 
 

4.  Αλψηαην φξην θΨιπςεο - ΑπαιιαγΩο  
 

4.1.  Ρν Αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ γηα ηελ θΨιπςε ΓεληθΪο 
ΑζηηθΪο Δπζχλεο ππΩξ ΡξΫησλ θαη ηεο ΔξγνδνηηθΪο Δπζχλεο (ζε 

εληαΫν αζθαιηζηΪξην ζπλδπαζηηθΨ) θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο 
αζθΨιηζεο 1.000.000,00 ΔΟΥ.  
Πε πεξΫπησζε πνπ ε θΨιπςε ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο θαη  ε θΨιπςε 
ΔξγνδνηηθΪο Δπζχλεο, δΫδεηαη  απφ ρσξηζηΨ αζθαιηζηΪξηα, ην 
αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο 
αζθΨιηζεο ζα αλΩξρεηαη  ζε 1.000.000,00 ΔΟΥ γ ηα θΨζε Ωλα 
αζθαιηζηΪξην.  

 

4.2.  Πε πεξΫπησζε πνπ ηα παξαπΨλσ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ 
αζθαιηζηψλ κεησζνχλ θΨησ ηνπ πνζνχ ησλ 1.000.000,00 ΔΟΥ 
(ιφγσ επΩιεπζεο δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ θαη θαηαβνιΪο απφ ηνπο 

αζθαιηζηΩο ησλ αληΫζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ), ελψ ε Πχκβαζε 
ΓΔΓΓΖΔ –  Αλαδφρνπ βξΫζθεηαη ζε ηζρχ, ν ΑλΨδνρνο γηα λα κε κΩλεη  
ππαζθαιηζκΩλνο νθεΫιεη  λα θξνληΫδεη  γηα ηελ Ψκεζε ζπκπιΪξσζε 
ηνπ αλσηΨηνπ νξΫνπ επζχλεο, ψζηε απηφ λα εΫλαη ζπλερψο 
1.000.000,00 ΔΟΥ θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηνπ ΑζθαιηζηεξΫνπ.  
Πρεηηθφο φξνο  γηα πξφζζεηε θΨιπςε θαη ζπκπιΪξσζε ηνπ αλψηαηνπ 

νξΫνπ επζχλεο ζα ζπκπεξηιακβΨλεηαη  ζην ΑζθαιηζηΪξην.  
 

4.3.  Ρν αλψηαην φξην απαιιαγΪο αλΨ δεκηΨ θαη  πεξηζηαηηθφ ζα αλΩξρεηαη 
ζε 3.000,00 ΔΟΥ .  

 
 

 
5.  ΓηΨξθεηα αζθΨιηζεο  
 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρΫδεη  κε ηελ Ωλαξμε, κε νπνηνδΪπνηε 
ηξφπν, ησλ εξγαζηψλ Ϊ κε ηελ εγθαηΨζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν 

παξνρΪο ησλ πεξεζηψλ θαη ζα ιΪγεη  κε ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο 
Πχκβαζεο κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη  Αλαδφρνπ.  
ΚεηΨ ηελ απνπεξΨησζε ησλ εξγαζηψλ εΨλ πξνθχςεη  ζΩκα Ψιιεο ξχζκηζεο 
ζρεηηθΪο κε ηελ παξνρΪ ππεξεζηψλ, ε νπνΫα εκπΫπηεη  ζηα πιαΫζηα ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη  απαηηεΫ  ηελ εθηΩιεζε εξγαζηψλ 
απφ ηνλ Ϋδην, ηφηε ζα πξΩπεη  λα θξνληΫζεη  γηα ηελ εθ λΩνπ αζθαιηζηηθΪ 
θΨιπςε ηεο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ θαη ηεο ΔξγνδνηηθΪο ηνπ 

Δπζχλεο κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο θιπ. φπσο θαη  ζηελ αξρηθΪ ηνπ αζθΨιηζε θαη  
κε δηΨξθεηα ηφζε, φζε ρξεηΨδεηαη  γηα ηελ απνπεξΨησζε ησλ εξγαζηψλ.  
 

6.   ΔηδηθνΫ Όξνη  ΑζθαιηζηεξΫνπ  
 

Δηδηθφηεξα ζηα ΑζθαιηζηΪξηα απηΨ πξΩπεη  λα πεξηιακβΨλνληαη ηα εμΪο:  
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6.1.  Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  ην ελ γΩλεη  Ξξνζσπηθφ ηεο θαη  νη  ζπλεξγΨηεο ηεο 
κε ην πξνζσπηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη ΡΟΗΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη  ηηο εμαηξΩζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο Ωλαληη  

αιιΪισλ (CROSS LIABILITY) .  
 

6.2.  Ζ ΑζθαιηζηηθΪ Δηαηξ Ϋα ππνρξεψλεηαη  λα απνθξνχεη  νπνηαδΪπνηε 
αγσγΪ εγεΫξεηαη θαηΨ ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξΫπησζε πνπ ε βιΨβε θαη  ε δεκηΨ 
νθεΫιεηαη  ζε πξΨμε Ϊ παξΨιεηςΪ ηνπο, γηα βιΨβε Ϊ δεκηΨ πνπ 
θαιχπηεηαη  απφ ην ΑζθαιηζηΪξην ΑζηηθΪο Δπζχλεο Ωλαληη  ΡξΫησλ θαη  
ζα θαηαβΨιεη θΨζε πνζφ πνπ ζα απαηηεζεΫ  γηα Ωμνδα Ωθδνζεο ηεο 
εγγπνδνζΫαο  γηα Ψξζε ηπρφλ θαηαζρΩζεσλ θιπ. ζρεηηδνκΩλσλ κε ηελ 
αζηηθΪ επζχλε κΩζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθΩξνληαη εθΨζηνηε 
σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.  

 

6.3.  Ζ ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξΫα παξαηηεΫηαη  θΨζε δηθαηψκαηνο αλαγσγΪο θαηΨ 
ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  ησλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ 

ππαιιΪισλ ηνπο, ζηελ πεξΫπησζε πνπ ε βιΨβε Ϊ ε δεκηΨ νθεΫιεηαη 

ζε πξΨμε Ϊ παξΨιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  
 

6.4.  Θαιχπηεηαη  ε εθ ηνπ Ψξζξνπ 922 ΑΘ απνξξΩνπζα επζχλε ηεο ΓΔΓΓΖΔ 
Α.Δ. (επζχλε πξνζηΪζαληνο).  

 

6.5.  Θαιχπηνληαη δεκηΩο πνπ ηπρφλ πξνμελεζνχλ ζε πεξηνπζΫα ηεο 
ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ε νπνΫα βξΫζθεηαη ππφ ηνλ Ωιεγρν, θξνληΫδα, επηκΩιεηα 
ηνπ ΑζθαιηζκΩλνπ Αλαδφρνπ θαηΨ ηε δηΨξθε ηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Πχκβαζεο πνπ ηνπ Ωρεη  αλαηεζεΫ θαη εληφο ησλ αλαθεξνκΩλσλ 
αλσηΩξσ νξΫσλ θΨιπςεο.  

 

6.6.  Ρν αζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ελεξγνπνηεΫηαη  ζηε βΨζε 

loss occurrence ,  δειαδΪ λα θαιχπηνληαη απαηηΪζεηο ΡξΫησλ, 

ζπλεπεΫα δεκηψλ Ϊ ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ επΩιζνπλ θαηΨ ηε 
δηΨξθεηα ηεο αζθΨιηζεο.  

 
7.   ΓεληθνΫ Όξνη ΑζθαιηζηεξΫνπ  
 

7.1.  Θα πξΩπεη  λα αλαθΩξεηαη  ξεηΨ φηη  ζηελ Ωλλνηα ηεο ιΩμεο 

ΑζθαιηζκΩλνο (ΑλΨδνρνο) πεξηιακβΨλεηαη  θαη  ην πΨζεο θχζεσο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεΫηαη  κε νπνηαδΪπνηε ζρΩζε εξγαζΫαο απφ 
ηνλ ΑλΨδνρν γηα ηελ ππφςε ΞαξνρΪ πεξεζηψλ, θαζψο επΫζεο θαη  νη  
ηπρφλ πεξγνιΨβνη θαη πνπξνκεζεπηΩο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

7.2.  Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ζα εΫλαη ζπλαζθαιηδφκελε.  
 

7.3.  Ρν ελ ιφγσ ΑζθαιηζηΪξην δε δχλαληαη  λα αθπξσζεΫ,  ηξνπνπνηεζεΫ Ϊ 

ιΪμεη  ρσξΫο ηε γξαπηΪ, κε ζπζηεκΩλε  επηζηνιΪ πξηλ απφ ηξηΨληα 
(30) εκΩξεο, ζρεηηθΪ εηδνπνΫεζε ηεο ΑζθαιηζηηθΪο ΔηαηξΫαο, ηφζν 
πξνο ηνλ ΑλΨδνρν, φζν θαη πξνο ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (ΓΝΙ/πνηνκΩαο 
ΑζθαιΫζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 49, 117 43 ΑζΪλα).  

7.4.  Ν ΑλΨδνρνο, πξνθεηκΩλνπ λα εμαζθαιηζηεΫ  ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. γηα η ηο 

απαηηΪζεηο ηεο απ'  απηφλ ζε ζρΩζε κε ηα πνζΨ πνπ ηνπ Ωρεη  
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θαηαβΨιεη (κε εμαΫξεζε ηηο πξνθαηαβνιΩο Ωλαληη  ηζφπνζσλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ Ϊ Ψιισλ εγγπΪζεσλ πνπ απνδΩρηεθε ε 
ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.),  ππνρξεψλεηαη λα δεηΪζεη απφ ηνπο αζθαιηζηΩο ηνπ 
λα ζπκπεξηιΨβνπλ ζην αζθαιηζηΪξην ηνλ εμΪο Δηδηθφ Όξν:  

 

«Πε πεξΫπησζε νπνηαζδΪπνηε δεκηΨο: Ζ ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξΫα αθνχ 
θαηαβΨιεη ζηνλ ΑλΨδνρν ηε ζρεηηθΪ κε ηε δεκηΨ θιπ. απνδεκΫσζε 
πξΩπεη  λα γλσζηνπνηΪζεη  φια ηα ζρεηηθΨ ζηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

 
 
 

Β. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  
 
 

Ζ αζθΨιηζε ηνπ Ξξνζσπηθνχ πεξηιακβΨλεη  δχν (2) πεξηπηψζεηο:  
 
1.  ΑζθΨιηζε Ξξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ .  
 

1.1.  Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιΫζεη  ην ελ γΩλεη  εξγαηνηερληθφ θαη 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο ΔιιεληθΪο 
ΔξγαηηθΪο ΛνκνζεζΫαο.  

 
1.2.  Δηδηθφηεξα γηα ην εκεδαπφ πξνζσπηθφ απαηηεΫηαη  ζχκθσλα κε ηελ 

ΔξγαηηθΪ ΛνκνζεζΫα αζθΨιηζε ζην ΗΘΑ Ϊ/ θαη ζε Ψιιν Νξγαληζκφ 
ΘπξΫαο Ϊ ΔπηθνπξηθΪο αζθΨιηζεο αλΨινγα κε ηελ εηδηθφηεηα. Γηα ην 
αιινδαπφ πξνζσπηθφ απαηηεΫηαη  αληΫζηνηρε αζθΨιηζε, πνπ λα 
πξνβιΩπεηαη  δειαδΪ απφ ηελ ΔξγαηηθΪ ΛνκνζεζΫα ηεο Σψξαο 
πξνΩιεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα κελ αληηβαΫλεη  ζηηο δηαηΨμεηο ηεο 

ΔιιεληθΪο ΔξγαηηθΪο ΛνκνζεζΫαο.  
 

1.3.  Ν ΑλΨδνρνο πξνθεηκΩλνπ λα πιεξσζεΫ ,  πξΩπεη νπσζδΪπνηε λα 
ππνβΨιεη Ωγθαηξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζΫα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., φια ηα  
αλαγθαΫα δηθαηνινγεηηθΨ αζθΨιηζεο ηνπ ελ γΩλεη  εξγαηνηερληθνχ θαη 

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 
2.  ΑζθΨιηζε ζπκβνχισλ Ϊ ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ .  
 

2.1.  O ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα αζθαιΫζεη  ηνπο πΨζεο θχζεσο 
ζπκβνχινπο Ϊ ζπλεξγΨηεο ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ γηα ηηο αλΨγθεο 
ησλ εξγαζηψλ ΞαξνρΪο πεξεζηψλ. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ ν ΑλΨδνρνο 
πξΩπεη λα κεξηκλΪζεη γηα ηελ αζθΨιηζε ησλ ζπκβνχισλ Ϊ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ, εκεδαπψλ Ϊ/θαη  αιινδαπψλ, Ωλαληη  θηλδχλσλ 
πξνζσπηθψλ αηπρεκΨησλ ζε Αζθαιηζηηθφ ΦνξΩα ηεο επηινγΪο ηνπ.  
 

2.2.  Απφ ηελ πεξΫπησζε απηΪ εμαηξνχληαη  νη  αιινδαπνΫ  ζπλεξγΨηεο θαη 
ζχκβνπινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο νπνΫνπο Ωρνπλ γΫλεη  Ϊδε αλΨινγεο 
αζθαιΫζεηο ζηε ρψξα ηνπο, νη  νπνΫεο ηζρχνπλ γηα ηελ εδψ παξακνλΪ 

ηνπο θαη  δελ αληηβαΫλνπλ ζηελ ΔιιεληθΪ ΛνκνζεζΫα.  

 
2.3.  Ν ΑλΨδνρνο Ωρεη  ηελ επζχλε ηεο θχιαμεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

αληΫζηνηρσλ ΑζθαιηζηεξΫσλ. Γηα ηελ πηζηνπνΫεζε ησλ αζθαιΫζεσλ 
απηψλ ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη  λα ππνβΨιεη  ζηελ ΔπηβιΩπνπζα 
πεξεζΫα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. πεχζπλε ΓΪισζε φηη  πξΨγκαηη  νη  
ζχκβνπινη,  ζπλεξγΨηεο ηνπ θιπ. εΫλαη  αζθαιηζκΩλνη  Ωλαληη  θηλδχλσλ 
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πξνζσπηθψλ αηπρεκΨησλ. Νη πεχζπλεο απηΩο Γειψζεηο θπιΨζζνληαη  

ζηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα).  
 
 
 

Γ. ΑΛΝΗΣΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΟΗΝ (OPEN COVER) ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΓΓΖΔ – 
ΠΛΓΑΠΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ  

(ΑθνξΨ ηελ θΨιπςε ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο θαη ΔξγνδνηηθΪο Δπζχλεο)  

 
Πε πεξΫπησζε θαηΨ ηελ νπνΫα ν ΑλΨδνρνο επηζπκεΫ  ηελ αζθαιηζηηθΪ θΨιπςε 
δχν Ϊ θαη  πεξηζζνηΩξσλ ΠπκβΨζεσλ ΞαξνρΪο πεξεζηψλ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  νη 
νπνΫεο εθηεινχληαη  παξΨιιεια θαη ζηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη νη  ίδηεο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ,  κπνξεΫ λα ζπλΨςεη Ωλα εληαΫν Αλνηρηφ ΑζθαιηζηΪξην 
(OPEN COVER) ζην νπνΫν ζα ηεξνχληαη ηα εμΪο:  

Ρν αζθαιηζηΪξην (θαηΨ πεξΫπησζε αζθΨιηζεο), ζα ππνβΨιιεηαη απφ ηνλ 
ΑλΨδνρν, 15 εκΩξεο πξηλ απφ ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ Ϊ ηελ εγθαηΨζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηεο  ΞαξνρΪο ησλ πεξεζηψλ (νπνηνδΪπνηε απφ ηα δχν 
ζπκβεΫ  πξψηα), ζηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  
Ρν Ξξσηφηππν ΑζθαιηζηΪξην Ϊ ΑθξηβΩο ΑληΫγξαθν ηνπ ΑζθαιηζηεξΫνπ δεφλησο 

επηθπξσκΩλν, απνζηΩιιεηαη , απφ ηελ ΔπηβιΩπνπζα πεξεζΫα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.,  
πξνο Ωιεγρν θαη θπιΨζζεηαη ζηε ΓΝΙ/πνηνκΩα ΑζθαιΫζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 

49, 117 43 ΑζΪλα.  
 
 
1.  ΑληηθεΫκελν ΑζθΨιηζεο  

ΞεξηγξαθΪ αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκΩλνπ αζθΨιηζεο θαη ζχκθσλα κε ην 
αληΫζηνηρν ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ Ωλαληη  
ΡξΫησλ, ηνπ παξφληνο.  

 
 
2.  Αλψηαην Όξην ΘΨιπςεο  

ΡνπιΨρηζηνλ δηπιΨζην απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ζχκθσλα κε ην αληΫζηνηρν 
ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ, ηνπ 

παξφληνο. Πε θΨζε πεξΫπησζε, ην αλψηαην φξην θΨιπςεο ππφθεηηαη  ζηελ 

ηειηθΪ Ωγθξηζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  
 
3.  ΑπαιιαγΩο  

Πχκθσλα κε ην αληΫζηνηρν ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ, ηνπ παξφληνο.  

 
4.  ΓηΨξθεηα ΑζθΨιηζεο  

Πχκθσλα κε ην αληΫζηνηρν ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ, ηνπ παξφληνο.  

 
5.  ΔηδηθνΫ  Όξνη  

Πχκθσλα κε ην αληΫζηνηρν ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ, ηνπ παξφληνο.  

 

6.  ΓεληθνΫ Όξνη  
Πχκθσλα κε ην αληΫζηνηρν ΑζθαιηζηΪξην ΓεληθΪο ΑζηηθΪο Δπζχλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ Ωλαληη  ΡξΫησλ, ηνπ παξφληνο.  

 
 
 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  
2ν ρικ Λ.Δ.Ν. ΙακΫαο - ΑζΪλαο  
35100, ΙακΫα  

 
 
 

 
 
 

ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
ΓΞΘΔ ………………………..  

 

 
 
        Ιήςε ελδείμεσλ κεηξεηψλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο    
     κεληαίαο ,  ηεηξακεληαίαο & εμακεληαίαο  θαηακέηξεζεο ηεο Ξεξηνρήο     
            Ρξηθάισλ  ηεο  Γηεχζπλζεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο   

  
 

 
 

  ΡΔΣΝΠ   ΠΡ΄  
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ  
 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  
 
 
 

  πφδεηγκα ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο  

  πφδεηγκα ΘνηλΪο πεχζπλεο ΓΪισζεο Αλαδφρνπ –ΔπηβιΩπνληα 

Κεραληθνχ  

  πφδεηγκα ΘνηλΪο πεχζπλεο ΓΪισζεο Αλαδφρνπ –ΔπηβιΩπνληα 

Κεραληθνχ - ΑλαπιεξσηΪ ΔπηβιΩπνληα Κεραληθνχ  

  πφδεηγκα Ραπηφηεηαο Ξξνζσπηθνχ  

  πφδεηγκα Δηδηθνχ ΠΪκαηνο ΝρΪκαηνο  

 

 

 

 

 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

 

Ξξνο  
ην ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ                            

ΖκεξνκελΫα :  
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ. (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.)  
Ξεξξαηβνχ 20 & Θαιιηξφεο 5, ΑΘΖΛΑ Ρ.Θ. 117 43  
 
 
1. Παο γλσξΫδνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηΨ θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ Ωλζηαζε ηνπ 

επεξγεηΪκαηνο ηεο δΫδεζεο, θαη απφ ην δηθαΫσκΨ καο λα ζαο πξνβΨινπκε φιεο ηηο 

νπνηεζδΪπνηε αθφκε θαη κε πξνζσπνπαγεΫο ελζηΨζεηο ηνπ πξσηνθεηιΩηε, ηδηαΫηεξα δε θΨζε 
Ψιιε Ωλζηαζε απφ ηα Ψξζξα 852-856, 862-864 θαη 865-869 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη 
απφ ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα καο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηα πην πΨλσ Ψξζξα, εγγπφκαζηε, κε ηελ 
παξνχζα ξεηΨ, ακεηΨθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη επζπλφκαζηε ΩλαληΫ ζαο εηο νιφθιεξνλ θαη 
σο απηνθεηιΩηεο ππΩξ ηνπ Αλαδφρνπ 

ζαο……………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................... πνπ εδξεχεη Ϊ 

θαηνηθεΫ…………………………………………………………………………………………………. 
…………......................................................................................................................
........................κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ………..............................................................................................................(€
………………………..) γηα ηελ αθξηβΪ, πηζηΪ θαη εκπξφζεζκε εθπιΪξσζε φισλ ησλ νπνηαζδΪπνηε 
θχζεσο ππνρξεψζεσλ πνπ αλΩιαβε ν ελ ιφγσ ΑλΨδνρνο ζαο, ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε πνπ 

ζπλνκνιφγεζε καδΫ ζαο γηα ηελ πξνκΪζεηα 
...............................................................................................................................
.............................................................................................................κε αξηζκφ 
......................................... αληΫγξαθν ηεο νπνΫαο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη δε κε ηελ 
παξνχζα Ϊ ιΪςε ηνχηνπ. 

 

2. Πηελ πεξΫπησζε πνπ, ιφγσ ηεο παξαπΨλσ εγγχεζεο, απνθαζΫζεηε θαηΨ ηελ ειεχζεξε θαη 

αδΩζκεπηε θξΫζε ζαο, ηελ νπνΫα ζα καο γλσζηνπνηΪζεηε, φηη ν ελ ιφγσ ΑλΨδνρνο παξΩβε 
νπνηαδΪπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ Ωρεη αλαιΨβεη κε ηελ πην πΨλσ ζχκβαζε, ζαο 
δειψλνπκε φηη αλαιακβΨλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξΩσζε λα ζαο θαηαβΨινπκε 
ακΩζσο θαη ρσξΫο νπνηαδΪπνηε αληΫξξεζε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, νιφθιεξν Ϊ κΩξνο απηνχ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ζαο θαη κφιηο καο ην δεηΪζεηε, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη γηα απηΪ ηελ 
πιεξσκΪ νπνηαδΪπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελΩξγεηα Ϊ ζπγθαηΨζεζε εθ κΩξνπο ηνπ παξαπΨλσ 
Αλαδφρνπ θαη ρσξΫο λα ιεθζεΫ ππφςε νπνηαδΪπνηε ηπρφλ ζρεηηθΪ Ωλζηαζε επηθχιαμε Ϊ 

πξνζθπγΪ ηνπ Αλαδφρνπ ζε δηαηηεζΫα Ϊ ζε δηθαζηΪξηα κε αΫηεκα ηε κε θαηΨπησζε απηΪο ηεο 
εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο Ϊ ζΩζε απηΪο ζε δηθαζηηθΪ κεζεγγχεζε. 

 
3. Γειψλνπκε αθφκε φηη ε εγγχεζε καο απηΪ ζα ηζρχεη κΩρξη λα εθπιεξψζεη ν ΑλΨδνρφο ζαο 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλΩιαβε κε ηελ παξαπΨλσ Πχκβαζε θαη κε ηα ζπκπιεξψκαηΨ ηεο 
πνπ δελ πξνζαπμΨλνπλ ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ ηΫκεκα θαη κΩρξη λα καο επηζηξαθεΫ απηΪ ε 

εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καδΫ κε Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο πνπ ζα καο απαιιΨζζεη απφ απηΪλ ηελ 
εγγχεζε. 

 
 

Ρφπνο Ωθδνζεο, εκεξνκελΫα 
 
 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ  

 
ΘΝΗΛΖ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ –  ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΑ ΚΖΣΑΛΗΘΝ  

 
 
Νη ππνγεγξαµµΩλνη  1.   .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .  

                           2.   . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .  
 
δειψλνπκε ππεχζπλα πξνο ην ∆Δ∆∆ΖΔ ελ γλψζεη  ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Λφµνπ 
«πεξΫ ςεπδνχο δειψζεσο» φηη  ν πξψηνο εμ εµψλ αλαζΩηεη  θαη ν δεχηεξνο 
αλαιακβΨλεη  ππεχζπλα θαη  ζπλερψο, σο «ΔπηβιΩπσλ Κεραληθφο», ηελ επΫβιεςε 
ησλ εξγαζηψλ ηεο Πχκβαζεο µε αξηζκφ ……………………………………..πνπ ζα καο 

αλαηεζνχλ απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη  δε ππφ ηνπο φξνπο θαη  ηηο  πξνυπνζΩζεηο,  ηηο  
νξηδφκελεο ζην Άξζξν 9 ηνπ Ρεχρνπο Ππκθσλεηηθφ.  
 
Υζαχησο ν πξψηνο εμ εκψλ αλαιακβΨλεη ηελ ππνρξΩσζε, ζε πεξΫπησζε πνπ 
πξνηΫζεηαη  λα αληηθαηαζηΪζεη  ηνλ ΔπηβιΩπνληα Κεραληθφ ηνπ Έξγνπ, λα 

εηδνπνηΪζεη ηνπιΨρηζηνλ Ωλα (1) κΪλα πξηλ εγγξΨθσο ην ∆Δ∆∆ΖΔ, 
πξνζθνκΫδνληαο ζπγρξφλσο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ 

αληηθαηΨζηαζε, ν δε δεχηεξνο εμ εκψλ αλαιακβΨλεη ηελ ππνρξΩσζε λα 
εηδνπνηΪζεη εγγξΨθσο ην ∆Δ∆∆ΖΔ ηνπιΨρηζηνλ Ωλα (1) κΪλα πξηλ, γηα ηελ 
πξφζεζΪ ηνπο λα παξαηηεζεΫ  απφ ηελ Ψζθεζε ησλ πην πΨλσ θαζεθφλησ λ ηνπ.  
 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .  
 

ΝΗ ΞΔΘΛΩΠ ∆ΖΙΝΛΡΔΠ  

 
 
 
 
 

ΠεκεΫσζε  :  

ΠπλππνβΨιιεηαη Ξηζηνπνηεηηθφ Ξνηληθνχ  
Κεηξψνπ ηνπ ΔπηβιΩπνληα Κεραληθνχ,  
εθδνζΩλ εληφο ηνπ ηειεπηαΫνπ, πξν ηεο  
ππνβνιΪο ηεο παξνχζεο, ηξηκΪλνπ.  
 
  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ  
 

 
ΘΝΗΛΖ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ –  ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΑ ΚΖΣΑΛΗΘΝ – 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖ ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΑ ΚΖΣΑΛΗΘΝ  
 

 

Νη ππνγεγξαµµΩλνη  1.   .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .  
                           2.   . .………….... . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .  
                           3.   . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .  
 
δειψλνπκε ππεχζπλα πξνο ην ∆Δ∆∆ΖΔ ελ γλψζεη  ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Λφµνπ 
«πεξΫ ςεπδνχο δειψζεσο» φηη  ν πξψηνο θαη  ν δεχηεξνο εμ εµψλ, ΑλΨ δνρνο θαη  

«ΔπηβιΩπσλ Κεραληθφο», αληΫζηνηρα ηεο Πχκβαζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ κε αξηζκφ 
………………………………. νξΫδνπλ ηνλ ηξΫην εμ εκψλ ν νπνΫνο θαη  απνδΩρεηαη  ηνλ 
δηνξηζκφ ηνπ σο «ΑλαπιεξσηΪ ηνπ ΔπηβιΩπνληα Κεραληθνχ» ηεο παξαπΨλσ 
Πχκβαζεο θαη δε ππφ ηνπο φξνπο θαη  ηηο πξνυπνζΩζεηο,  ηηο νξηδφκελεο ζην  
Άξζξν 9 ηνπ Ρεχρνπο Ππκθσλεηηθφ.  

 
Υζαχησο ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο εμ εκψλ αλαιακβΨλνπλ ηελ ππνρξΩσζε, ζε 

πεξΫπησζε πνπ πξνηΫζεληαη  λα αληηθαηαζηΪζνπλ ηνλ ΑλαπιεξσηΪ ΔπηβιΩπνληα 
Κεραληθφ ηνπ Έξγνπ, λα εηδνπνηΪζνπλ ηνπιΨρηζηνλ Ω λα (1) κΪλα πξηλ 
εγγξΨθσο ηνλ ∆Δ∆∆ΖΔ, πξνζθνκΫδνληαο ζπγρξφλσο ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε, ν δε ηξΫηνο εμ εκψλ αλαιακβΨλεη  ηελ 
ππνρξΩσζε λα εηδνπνηΪζεη εγγξΨθσο ην ∆Δ∆∆ΖΔ ηνπιΨρηζηνλ Ωλα (1) κΪλα 
πξηλ, γηα ηελ πξφζεζΪ ηνπο λα παξαη ηεζεΫ απφ ηελ Ψζθεζε ησλ πην πΨλσ 
θαζεθφλησλ ηνπ.  

 
 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .  
 
 

ΝΗ ΞΔΘΛΩΠ ∆ΖΙΝΛΡΔΠ  

 
 
ΠεκεΫσζε  :  
ΠπλππνβΨιιεηαη Ξηζηνπνηεηηθφ Ξνηληθνχ  
Κεηξψνπ ηνπ ΑλαπιεξσηΪ ΔπηβιΩπνληα  
Κεραληθνχ, εθδνζΩλ εληφο ηνπ ηειεπηαΫνπ,  
πξν ηεο ππνβνιΪο ηεο παξνχζεο, ηξηκΪλνπ.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  
 

 
 
 
 

  Ζ ηαπηφηεηα ζα εθδνζεΫ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

  Θα πξνζθνκηζζεΫ ζηελ ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα απφ ηνλ Ϋδην ηνλ θΨηνρν 

θαη πξηλ ηε ζεψξεζε, ζα γΫλεη  ηαπηνπνΫεζε ησλ ζηνηρεΫσλ κε ηα ζηνηρεΫα 

ηεο αζηπλνκηθΪο ηνπ ηαπηφηεηαο.  

 

  Θα ηεζεΫ  πξσηφηππε ππνγξαθΪ ηνπ ΓηεπζπληΪ ΞεξηνρΪο θαη πξσηφηππε 

ζθξαγΫδα ηεο ΞεξηνρΪο. Θαηφπηλ ζα πιαζηηθνπνηεζεΫ  απφ ηνλ αλΨδνρν.  
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΗΓΗΘΝ ΠΖΚΑΡΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ  
 

 

 
 
 

  Ρν Δηδηθφ ΠΪκα νρΪκαηνο ζα εθδνζεΫ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

  Θα πξνζθνκηζζεΫ  ζηελ ΞξντζηακΩλε πεξεζΫα γηα θΨζε φρεκα πνπ 

απαζρνιεΫηαη  ζηα ζπλεξγεΫα ηνπ αλαδφρνπ.  

 

  Θα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεΫα βΨζεη  ηεο Ψδεηαο θπθινθνξΫαο, ζα ηεζεΫ  

πξσηφηππε ζθξαγΫδα ηεο ΞεξηνρΪο θαη  πξσηφηππε ππνγξαθΪ ηνπ 

ΓηεπζπληΪ ΞεξηνρΪο. Θαηφπηλ ζα πιαζηηθνπνηεζεΫ απφ ηνλ αλΨδνρν.  
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Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  
2ν ρικ Λ.Δ.Ν. ΙακΫαο - ΑζΪλαο  
35100, ΙακΫα  

 

 
 
 

 
ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

ΓΞΘΔ  ………………………..  
 
 
 

           Ιήςε ελδείμεσλ κεηξεηψλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο    
        κεληαίαο,  ηεηξακεληαίαο & εμακεληαίαο  θαηακέηξεζεο ηεο Ξεξηνρήο     
               Ρξηθάισλ  ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο  

  
 

 
 

 ΡΔΣΝΠ   Ε΄  
 
 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΝΟΗΑ  
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ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΝΟΗΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  
 
ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΟΗΘΑΙΥΛ  

 
  ΓΖΚΝ ΡΟΗΘΘΑΗΥΛ  
 
ΝΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΗ ΓΖΚΝΗ ΔΗΛΑΗ:  

 
  ΞΙΖΠ  
  ΦΑΟΘΑΓΝΛΑΠ  
 
ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΑ: 
 
ΛΔΟΑΦΓΑ, ΑΔΡΝΠ, ΚΔΠΝΣΥΟΑ, ΑΟΚΑΡΥΙΗΘΝ, ΞΑΣΡΝΟΗ, ΙΑΦΗΛΑ, ΘΝΟΦΖ, 

ΠΘΑΟΞΑΟΗ, ΓΟΝΠΝΣΥΟΗ, ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ, ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗ ΓΑΟΓΗΘΗΝ, ΒΑΘΟΔΚΑ, 
ΚΝΠΣΝΦΡΝ, ΞΝΙΛΔΟΗ, ΙΗΒΑΓΝΣΥΟΗ, ΞΑΟΑΚΔΟΝ, ΒΑΙΘΑΛΝ, Λ. ΞΔΘΖ, 
ΞΙΑΡΑΛΑΘΗΑ, ΒΑΘΑΟΖ  

 
ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ  
 

  ΞΝΙΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ    
  

ΑΞΝΚΑΘΟΠΚΔΛΑ   ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ  
ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ   

ΞΝΙΘΔΑ, ΑΛΘΝΠΑ, ΣΑΙΗΘΖ, ΑΘΑΚΑΛΗΑ,ΓΑΟΓΗΘΗ, ΚΖΙΗΑ,   

ΑΓ,ΞΑΟΑΠΘΔΖ , ΘΑΡΑΦΡΝ, ΘΑΙΙΗΟΝΖ, ΠΡΔΦΑΛΗ, ΘΟΑΛΗΑ,  

ΓΝΙΗΑΛΑ 
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10. (TEΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

                                            

i Πε πεξΫπησζε πνπ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ /αλαζΩησλ θνξΩαο εΫλαη 

πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κΫαο (ελφο) ζα αλαθΩξεηαη ην ζχλνιν 

απηψλ. 
 ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ)  

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]  
 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ  

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 

θνξέα i  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο  

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο 
είλαη  δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο:  

Α: Νλνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)  
- ΝλνκαζΫα: [ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.]  

- Θσδηθφο  ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο / ΑλαζΩηνληα ΦνξΩα ΘΖΚΓΖΠ : [100028684]  
- ΡαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: [ΞΔΟΟΑΗΒΝ 20 & ΘΑΙΙΗΟΟΝΖΠ 
5] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξΫεο: [Σ. ΠπληδηξκΨ]  
- ΡειΩθσλν: [2231042814] 
- Ζι. ηαρπδξνκεΫν: [c.syntzirma@deddie.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην ΓηαδΫθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη ): 

[www.deddie.gr ]  

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
- ΡΫηινο Ϊ ζχληνκε πεξηγξαθΪ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [«ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 
ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ,  
ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  & ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ  ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ  ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο ΓΞΘΔ» (CPV: 65500000-8) 
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [20REQ007083831] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθΩξεηαη ζε Ωξγα, πξνκΪζεηεο, Ϊ ππεξεζΫεο : [ΞΖΟΔΠΗΔΠ ]  
- Δθφζνλ πθΫζηαληαη,  Ωλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΨησλ : [……]  
- Αξηζκφο αλαθνξΨο πνπ απνδΫδεηαη ζηνλ θΨθειν απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ( εάλ 
ππάξρεη): [ΓΞΘΔ/26/2020] 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ 

ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ  
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Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  
Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:  
Απάληεζε:  

ΞιΪξεο ΔπσλπκΫα:  [   ]  

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):  
ΔΨλ δελ ππΨξρεη  ΑΦΚ ζηε ρψξα 
εγθαηΨζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, 

αλαθΩξεηε Ψιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνΫεζεο, εθφζνλ απαηηεΫηαη  θαη 
ππΨξρεη   

[   ]  

ΡαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε:  [……]  

Αξκφδηνο Ϊ αξκφδηνη i :  
ΡειΩθσλν:  

Ζι. ηαρπδξνκεΫν:  
Γηεχζπλζε ζην ΓηαδΫθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……]  
[……]  

[……]  
[……]  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:  Απάληεζε:  

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη πνιχ 
κηθξΪ, κηθξΪ Ϊ κεζαΫα επηρεΫξεζε i; 

 

Κφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 
θαη ᾽  απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 

20: ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη 
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηΪξην, 
«θνηλσληθΪ επηρεΫξεζε» i  Ϊ πξνβιΩπεη 
ηελ εθηΩιεζε ζπκβΨζεσλ ζην πιαΫζην 

πξνγξακκΨησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο;  
Δάλ λαη, πνην εΫλαη ην αληΫζηνηρν 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκΩλσλ κε 
αλαπεξΫα Ϊ κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκΩλσλ;  
Δθφζνλ απαηηεΫηαη ,  πξνζδηνξΫζηε ζε 
πνηα θαηεγνξΫα Ϊ θαηεγνξΫεο 
εξγαδνκΩλσλ κε αλαπεξΫα Ϊ 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΩλσλ αλΪθνπλ 
νη  απαζρνινχκελνη.  

[ ] Λαη [] Όρη  
 

 
 
 
 

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

 
[…... .. .. . .. . .. ..]  
[….]  

ΘαηΨ πεξΫπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
εΫλαη  εγγεγξακκΩλνο ζε επΫζεκν 
θαηΨινγν/Κεηξψν εγθεθξηκΩλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ Ϊ δηαζΩηεη  

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΨζεη  
εζληθνχ ζπζηΪκαηνο (πξν)επηινγΪο);  

[] Λαη  [] Όρη  [] Άλεπ αληηθεηκΩλνπ  
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Δάλ λαη: 
ΑπαληΪζηε ζηα ππφινηπα ηκΪκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β 

θαη,  φπνπ απαηηεΫηαη,  ζηελ ελφηεηα Γ 
ηνπ παξφληνο κΩξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κΩξνο V θαηΨ πεξΫπησζε, θαη  ζε θΨζε 
πεξΫπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 
ππνγξΨςηε ην κΩξνο VI.  
α) ΑλαθΩξεηε ηελ νλνκαζΫα ηνπ 
θαηαιφγνπ Ϊ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη  
ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθΪο Ϊ 
πηζηνπνΫεζεο, θαηΨ πεξΫπησζε:  

β) ΔΨλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο Ϊ  ε 
πηζηνπνΫεζε δηαηΫζεηαη ειεθηξνληθΨ, 
αλαθΩξεηε:  
γ) ΑλαθΩξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζηα 
νπνΫα βαζΫδεηαη ε εγγξαθΪ Ϊ ε 

πηζηνπνΫεζε θαη,  θαηΨ πεξΫπησζε, ηελ 

θαηΨηαμε ζηνλ επΫζεκν θαηΨινγν i: 
δ) Ζ εγγξαθΪ Ϊ ε πηζηνπνΫεζε 
θαιχπηεη  φια ηα απαηηνχκελα θξηηΪξηα 
επηινγΪο;  
Δάλ φρη:  
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην 

κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 
θαηά πεξίπησζε  ΜΟΝΟ εθόζνλ 
απηό απαηηείηαη  ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο:  
ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα εΫλαη  ζε 

ζΩζε λα πξνζθνκΫζεη  βεβαίσζε  

πιεξσκΪο εηζθνξψλ θνηλσληθΪο 
αζθΨιηζεο θαη  θφξσλ Ϊ λα παξΨζρεη  
πιεξνθνξΫεο πνπ ζα δΫλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ 
ζηνλ αλαζΩηνληα θνξΩα λα ηε ιΨβεη 
απεπζεΫαο κΩζσ πξφζβαζεο ζε εζληθΪ 

βΨζε δεδνκΩλσλ ζε νπνηνδΪπνηε 
θξΨηνο κΩινο απηΪ δηαηΫζεηαη  δσξεΨλ;  
ΔΨλ ε ζρεηηθΪ ηεθκεξΫσζε δηαηΫζεηαη  
ειεθηξνληθΨ, αλαθΩξεηε:  

 
 
 

 
 

 
 
α) [……]  
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]  
γ) [……]  
 
 

 

δ) [] Λαη  [] Όρη  
 
 
 
 
 
 

 
ε) [] Λαη  [] Όρη  
 
 
 
 

 

 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……][……]  

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:  
Απάληεζε:  

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκεηΩρεη  ζηε 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε Ψιινπο i; 

[] Λαη  [] Όρη  

Δάλ λαη ,  κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΕΤΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  
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Δάλ λαη: 
α) ΑλαθΩξεηε ηνλ ξφιν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζηελ Ωλσζε Ϊ 

θνηλνπξαμΫα   (επηθεθαιΪο, ππεχζπλνο 
γηα ζπγθεθξηκΩλα θαζΪθνληα …):  

β) ΞξνζδηνξΫζηε ηνπο Ψιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ 
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο:  
γ) ΘαηΨ πεξΫπησζε, επσλπκΫα ηεο 
ζπκκεηΩρνπζαο Ωλσζεο Ϊ 
θνηλνπξαμΫαο.  

 
α) [……]  
 

 
 

β) [……]  
 
 
γ) [……]  

Τκήκαηα  Απάληεζε:  

ΘαηΨ πεξΫπησζε, αλαθνξΨ ηνπ 
ηκΪκαηνο   Ϊ ησλ ηκεκΨησλ γηα ηα 
νπνΫα ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο επηζπκεΫ 

λα ππνβΨιεη πξνζθνξΨ.  

[   ]  

 
 
 
 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα  

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη  ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 
πξνζώπσλ πνπ είλαη  αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο:  

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:  Απάληεζε:  

Νλνκαηεπψλπκν  
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελΫα θαη  
ηνλ ηφπν γΩλλεζεο εθφζνλ απαηηεΫηαη:  

[……]  
[……]  

ΘΩζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα  [……]  

ΡαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε:  [……]  

ΡειΩθσλν:  [……]  

Ζι. ηαρπδξνκεΫν:  [……]  

ΔΨλ ρξεηΨδεηαη,  δψζηε ιεπηνκεξΪ 
ζηνηρεΫα ζρεηηθΨ κε ηελ εθπξνζψπεζε 
(ηηο κνξθΩο ηεο, ηελ Ωθηαζε, ηνλ 
ζθνπφ …):  

[……]  
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

ΦΝΟΔΥΛ i  

Σηήξημε:  Απάληεζε:  

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζηεξΫδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ψιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ 
πξνθεηκΩλνπ λα αληαπνθξηζεΫ  ζηα 
θξηηΪξηα επηινγΪο πνπ θαζνξΫδνληαη  
ζην κΩξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηΪξηα 
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξΫδνληαη  ζην 
κΩξνο V θαησηΩξσ;  

[]Λαη  []Όρη  

Δάλ λαη , επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΕΤΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνύληαη  ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη 
ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο,  

δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη  όηη  ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη  επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό 
ή νη  ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη , ηδ ίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 
θαη,  όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη  
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη  ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη  ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη  V γηα θάζε έλα από 
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
δελ ζηεξίδεηαη  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο   

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :  Απάληεζε:  

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο πξνηΫζεηαη  λα 
αλαζΩζεη  νπνηνδΪπνηε κΩξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξΫηνπο ππφ κνξθΪ 
ππεξγνιαβΫαο;  

[]Λαη  []Όρη  
 
ΔΨλ λαη παξαζΩζηε θαηΨινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΨβσλ θαη  ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιΨβνπλ:  

[…]  

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  

\ 
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Κέξνο III: Ιφγνη απνθιεηζκνχ  
Α: Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο i 

Πην Ψξζξν 73 παξ. 1 νξΫδνληαη νη  αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:  

1.  ζπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε i·  

2.  δσξνδνθία i, i·  

3.  απάηε i·  

4.  ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο i·  

5.  λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο i·  

6.  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ i.  

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο:  

Απάληεζε:  

πΨξρεη  ακεηΨθιεηε θαηαδηθαζηηθΪ 
απφθαζε εηο βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα  Ϊ νπνηνπδήπνηε  
πξνζψπνπ i  ην νπνΫν εΫλαη  κΩινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ 
ηνπ νξγΨλνπ Ϊ Ωρεη  εμνπζΫα 

εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ 
ειΩγρνπ ζε απηφ γηα Ωλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηΫζεληαη  αλσηΩξσ 
(ζεκεΫα 1-6), Ϊ θαηαδηθαζηηθΪ 
απφθαζε ε νπνΫα Ωρεη  εθδνζεΫ  πξηλ 
απφ  πΩληε Ωηε θαηΨ ην κΩγηζην Ϊ ζηελ 
νπνΫα Ωρεη  νξηζηεΫ  απεπζεΫαο πεξΫνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεΫ λα 
ηζρχεη;   

[] Λαη  [] Όρη  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζην ηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……][……] i 
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Δάλ λαη ,  αλαθΩξεηε i:  
α) ΖκεξνκελΫα ηεο θαηαδηθαζηηθΪο 
απφθαζεο πξνζδηνξΫδνληαο πνην απφ 

ηα ζεκεΫα 1 Ωσο 6 αθνξΨ θαη ηνλ ιφγν 
Ϊ ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδΫθεο,  

β) ΞξνζδηνξΫζηε πνηνο Ωρεη  
θαηαδηθαζηεΫ  [  ] ·  
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε:  

 
α) ΖκεξνκελΫα:[   ] ,  
ζεκεΫν-(-α): [   ] ,  

ιφγνο(-νη):[   ]  
 

β) [……]  
γ) ΓηΨξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-Ψ) ζεκεΫν(-α) [   ]  
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  
[……][……][……][……] i 

Πε πεξΫπησζε θαηαδηθαζηηθΪο 
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη  
ιΨβεη  κΩηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηΫα ηνπ παξΨ ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθΨζαξζε») i; 

[] Λαη  [] Όρη   

Δάλ λαη,  πεξηγξΨςηε ηα κΩηξα πνπ 
ιΪθζεθαλ i: 

[……]  
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Β: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο:  

Απάληεζε:  

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη  
εθπιεξψζεη  φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο i ,  ζηελ ΔιιΨδα θαη  ζηε 
ρψξα ζηελ νπνΫα εΫλαη  ηπρφλ 
εγθαηεζηεκΩλνο ;  

[] Λαη  [] Όρη   

 
 
 
ΔΨλ φρη αλαθΩξεηε:  
α) Σψξα Ϊ θξΨηνο κΩινο γηα ην νπνΫν 

πξφθεηηαη:  

β) Ξνην εΫλαη  ην ζρεηηθφ πνζφ;  
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζΩηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ;  
1) ΚΩζσ δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο 
απφθαζεο;  
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εΫλαη ηειεζΫδηθε 

θαη δεζκεπηηθΪ;  
- ΑλαθΩξαηε ηελ εκεξνκελΫα 
θαηαδΫθεο Ϊ Ωθδνζεο απφθαζεο  
- Πε πεξΫπησζε θαηαδηθαζηηθΪο 
απφθαζεο, εθφζνλ νξΫδεηαη απεπζεΫαο  
ζε απηΪλ, ηε δηΨξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ:  

2) Κε Ψιια κΩζα; ΓηεπθξηλΪζηε:  

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη  
εθπιεξψζεη  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εΫηε 
θαηαβΨιινληαο ηνπο θφξνπο Ϊ ηηο 
εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο πνπ 
νθεΫιεη  ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηΨ 

πεξΫπησζε, ησλ δεδνπιεπκΩλσλ ηφθσλ 
Ϊ ησλ πξνζηΫκσλ, εΫηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιΪ ηνπο ; i 

ΦΝΟΝΗ  
 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ  

 

α)[……]·  
 
β)[……]  
 
 

γ.1) [] Λαη  [] Όρη  
-[] Λαη  [] Όρη   
 
-[……]·  
 
-[……]·  
 

 
γ.2)[……]·  

δ) [] Λαη  [] Όρη   
ΔΨλ λαη , λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξεΫο 
πιεξνθνξΫεο  

[……]  

 

α)[……]·  
 
β)[……]  
 
 

γ.1) [] Λαη  [] Όρη  
-[] Λαη  [] Όρη   
 
-[……]·  
 
-[……]·  
 

 
γ.2)[……]·  

δ) [] Λαη  [] Όρη   
ΔΨλ λαη , λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξεΫο 
πιεξνθνξΫεο  

[……]  

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  i 
[……][……][……]  
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Γ: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα  

Απάληεζε:  

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη,  ελ γλψζεη 
ηνπ ,  αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ζηνπο ηνκεΫο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ i; 

[] Λαη  [] Όρη  

 

 
Δάλ λαη ,  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη  
ιΨβεη  κΩηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηΫα ηνπ παξΨ ηελ χπαξμε απηνχ 
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθΨζαξζε»);  
[] Λαη  [] Όρη  

Δάλ ην έρεη πξάμεη,  πεξηγξΨςηε ηα 
κΩηξα πνπ ιΪθζεθαλ: […….... . .. .. . .. .]  

ΒξΫζθεηαη  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζε 
νπνηαδΪπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηΨζεηο i :  

α) πηψρεπζε, Ϊ  
β) δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο, Ϊ  
γ) εηδηθΪ εθθαζΨξηζε, Ϊ  
δ) αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ 
εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην, Ϊ  
ε) Ωρεη  ππαρζεΫ  ζε δηαδηθαζΫα 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, Ϊ  

ζη) αλαζηνιΪ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηΪησλ, Ϊ  

δ) ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο 
λφκνπ  
ΔΨλ λαη:  

- ΞαξαζΩζηε ιεπηνκεξΪ ζηνηρεΫα:  
- ΓηεπθξηλΫζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνΫνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο, 
ζα δχλαηαη λα εθηειΩζεη  ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΩαο 
εζληθΪο λνκνζεζΫαο θαη ησλ κΩηξσλ 

ζρεηηθΨ κε ηε ζπλΩρε ζπλΩρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο ππφ 
απηΩο απηΩο ηηο πεξηζηΨζεηο i  

ΔΨλ ε ζρεηηθΪ ηεθκεξΫσζε δηαηΫζεηαη  
ειεθηξνληθΨ, αλαθΩξεηε:  

[] Λαη  [] Όρη  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]  

Έρεη  δηαπξΨμεη  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα i; 
Δάλ λαη , λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΫο 
πιεξνθνξΫεο:  

[] Λαη  [] Όρη  

 
[. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .]  
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Δάλ λαη ,  Ωρεη  ιΨβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο κΩηξα απηνθΨζαξζεο;  

[] Λαη  [] Όρη  
Δάλ ην έρεη πξάμεη,  πεξηγξΨςηε ηα 
κΩηξα πνπ ιΪθζεθαλ:  

[... .. . .. . .……]  

Έρεη ζπλΨςεη  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
ζπκθσλίεο  κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεΫο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ; 
Δάλ λαη , λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΫο 

πιεξνθνξΫεο:  

[] Λαη  [] Όρη  
 
 
[…... .. .. . .. .]  

Δάλ λαη ,  Ωρεη  ιΨβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξΩαο κΩηξα απηνθΨζαξζεο;  
[] Λαη  [] Όρη  

Δάλ ην έρεη πξάμεη,  πεξηγξΨςηε ηα 
κΩηξα πνπ ιΪθζεθαλ:  
[……]  

ΓλσξΫδεη  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ i, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρΪο 
ηνπ ζηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο;  
Δάλ λαη , λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΫο 
πιεξνθνξΫεο:  

[] Λαη  [] Όρη  

 
 
 
[... .. . .. .…]  

Έρεη  παξΨζρεη  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ϊ 
επηρεΫξεζε ζπλδεδεκΩλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο  ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ 
ζηνλ αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ Ωρεη  κε Ψιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία  ηεο δηαδηθαζΫαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο i; 
Δάλ λαη , λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΫο 
πιεξνθνξΫεο:  

[] Λαη  [] Όρη  
 
 
 

 
 

[. .. .. . .. . .. . . . .. . ..…]  

Έρεη  επηδεΫμεη  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
ζνβαξΪ Ϊ επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκΩιεηα i  θαηΨ ηελ εθηΩιεζε 

νπζηψδνπο απαΫηεζεο ζην πιαΫζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εΫρε σο 
απνηΩιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειΫα 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ,  
απνδεκηψζεηο Ϊ Ψιιεο παξφκνηεο 

[] Λαη  [] Όρη  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
[…... .. .. . .. . .. .. . .]  
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θπξψζεηο;  
Δάλ λαη , λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεΫο 
πιεξνθνξΫεο:  

Δάλ λαη ,  Ωρεη  ιΨβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο κΩηξα απηνθΨζαξζεο;  
[] Λαη  [] Όρη  

Δάλ ην έρεη πξάμεη,  πεξηγξΨςηε ηα 
κΩηξα πνπ ιΪθζεθαλ:  

[……]  

ΚπνξεΫ  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο λα 
επηβεβαηψζεη  φηη:  
α) δελ Ωρεη  θξηζεΫ  Ωλνρνο ζνβαξψλ 
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΨ ηελ παξνρΪ 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη  γηα 

ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ πιΪξσζε 
ησλ θξηηεξΫσλ επηινγΪο,  
β) δελ Ωρεη  απνθξχςεη  η ηο  πιεξνθνξΫεο 
απηΩο,  
γ) Ϊηαλ ζε ζΩζε λα ππνβΨιιεη ρσξΫο 

θαζπζηΩξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα 
αξρΪ/αλαζΩηνληα θνξΩα  
δ) δελ Ωρεη  επηρεηξΪζεη  λα επεξεΨζεη  
κε αζΩκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεο 
απνθΨζεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ϊ 
ηνπ  αλαζΩηνληα θνξΩα, λα απνθηΪζεη 

εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ 
ελδΩρεηαη  λα ηνπ απνθΩξνπλ αζΩκηην 
πιενλΩθηεκα ζηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο 
Ϊ λα παξΨζρεη  εμ ακειεΫαο 
παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ 
ελδΩρεηαη  λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθΨζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ 
αλΨζεζε;  

[] Λαη  [] Όρη  

 

 

 

 
Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ 
εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005 i:  

Απάληεζε:  
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ΠπληξΩρνπλ νη  πξνυπνζΩζεηο 
εθαξκνγΪο ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 
ηνπ λ. 3310/2005 ;  

[] Λαη  [] Όρη   
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……]  
Δάλ λαη , έρεη  ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη  [] Όρη  
Δάλ ην έρεη πξάμεη,  πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[……]  

 
 
 
 
 

 
 
 

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο  
Όζνλ αθνξΨ ηα θξηηΪξηα επηινγΪο (ελφηεηα  Ϊ ελφηεηεο Α Ωσο Γ ηνπ 
παξφληνο κΩξνπο), ν ν ηθνλνκηθφο θνξΩαο δειψλεη φηη:   

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν  ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη  ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κ πνξεί λα 
ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη 
λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο Ι V:  

Δθπιήξσζε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο  

Απάληεζε  

ΞιεξνΫ  φια ηα απαηηνχκελα θξηηΪξηα 
επηινγΪο;  

[] Λαη  [] Όρη  

Α: Θαηαιιειφηεηα  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ  όηαλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί  από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα  Απάληεζε  

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη  
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα  
πνπ ηεξνχληαη  ζηελ ΔιιΨδα Ϊ ζην 

θξΨηνο κΩινο εγθαηΨζηαζΪο i; ηνπ:  

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

[…]  
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……]  
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2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:  
ΣξεηΨδεηαη εηδηθΪ έγθξηζε ή λα είλαη  
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο  

ζπγθεθξηκΩλνπ νξγαληζκνχ γηα λα Ωρεη  
ηε δπλαηφηεηα λα παξΨζρεη ηηο  

ζρεηηθΩο ππεξεζΫεο ζηε ρψξα 
εγθαηΨζηαζΪο ηνπ  
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
[] Λαη  [] Όρη  
ΔΨλ λαη , δηεπθξηλΫζηε γηα πνηα 

πξφθεηηαη  θαη δειψζηε αλ ηε δηαζΩηεη  ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο:  

[ …] [] Λαη  [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]  

 
 
 
 
 
 

 
 

Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη  λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ  όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί  από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα  

Απάληεζε:  

1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ 
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθΪ δηαθΪξπμε Ϊ 
ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα Ωγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο :  
θαη/ή,  
1β) Ν κέζνο  εηΪζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήο i:  
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ωηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα  

Ωηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα  
Ωηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα  
 
 
 

(αξηζκφο εηψλ, κΩζνο θχθινο 
εξγαζηψλ):   
[……],[……][…]λφκηζκα  
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……]  
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2α) Ν εηΪζηνο («εηδηθφο») θχθινο 
εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε  θαη  
πξνζδηνξΫδεηαη  ζηε ζρεηηθΪ δηαθΪξπμε  

Ϊ ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα Ωγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ απαηηνχληαη  εΫλαη  ν εμΪο:  
θαη/ή,  
2β) Ν κέζνο  εηΪζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν 
εμήο i: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ωηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα  
Ωηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα  
Ωηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα  
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κΩζνο θχθινο 

εξγαζηψλ):   
[……],[……][…] λφκηζκα  
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……]  

3) Πε πεξΫπησζε πνπ νη  πιεξνθνξΫεο 
ζρεηηθΨ κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 
(γεληθφ Ϊ εηδηθφ) δελ εΫλαη  δηαζΩζηκεο 

γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 
πεξΫνδν, αλαθΩξεηε ηελ εκεξνκελΫα 
πνπ ηδξχζεθε Ϊ Ψξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηΩο ηνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο:  

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

4)Όζνλ αθνξΨ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΩο 

αλαινγΫεο i  πνπ νξΫδνληαη  ζηε ζρεηηθΪ 

δηαθΪξπμε Ϊ ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα 
Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο δειψλεη φηη  νη  πξαγκαηηθΩο 
ηηκΩο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ 
Ωρνπλ σο εμΪο:  

ΔΨλ ε ζρεηηθΪ ηεθκεξΫσζε δηαηΫζεηαη  
ειεθηξνληθΨ, αλαθΩξεηε:  

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγΫαο-αλαινγΫα κεηαμχ x θαη  y i  -

θαη ε αληΫζηνηρε αμΫα)  
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……]  

5) Ρν αζθαιηζκΩλν πνζφ ζηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε 
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ  ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα εΫλαη ην εμΪο:  
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο 
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

[……][…]λφκηζκα  
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……]  
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6) Όζνλ αθνξΨ ηηο ινηπέο 
νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
απαηηήζεηο,  νη νπνΫεο (ελδΩρεηαη λα) 

Ωρνπλ πξνζδηνξηζηεΫ  ζηε ζρεηηθΪ 
δηαθΪξπμε Ϊ ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα 

Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξΩαο δειψλεη  φηη:  
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ 
ελδέρεηαη  λα έρεη  πξνζδηνξηζηεί  ζηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

[…….... . .. . . .]  
 
 

 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……]  

 

Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη  λα παξάζρε η  πιεξνθνξίεο κφλνλ  φηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .  

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλόηεηα  

Απάληεζε:  

1α) Κφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 
ΘαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξΨο i,  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη  
εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ 
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί : 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαιή  εθηέιεζε θαη  νινθιήξσζε 
ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ 

δηαηίζεηαη  ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξΫνδνο απηΪ 

πξνζδηνξΫδεηαη  ζηε ζρεηηθΪ δηαθΪξπμε 
Ϊ ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα Ωγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 
δηαθΪξπμε):  
[…]  
Έξγα: [……]  
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

 [……][……][……]  

1β) Κφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

ΘαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξΨο i,  ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη  
πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 
παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ 
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη  παξάζρεη  
ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη  
πξνζδηνξηζηεί:  
ΘαηΨ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 
θαηαιφγνπ αλαθΩξεηε ηα πνζΨ, ηηο 

εκεξνκελΫεο θαη  ηνπο παξαιΪπηεο 
δεκφζηνπο Ϊ ηδησηηθνχο i: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξΫνδνο απηΪ 
πξνζδηνξΫδεηαη  ζηε ζρεηηθΪ δηαθΪξπμε 
Ϊ ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα Ωγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 
δηαθΪξπμε):  
[…... .. .. . .. .]  

Ξεξηγξ
αθΪ  

πνζΨ  εκεξνκ
ελΫεο  

παξαιΪπ
ηεο  
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2) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο κπνξεΫ λα 
ρξεζηκνπνηΪζεη  ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο i , ηδ Ϋσο ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηνλ Ωιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο:  
Πηελ πεξΫπησζε δεκφζησλ ζπκβΨζεσλ 
Ωξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα 
κπνξεΫ  λα ρξεζηκνπνηΪζεη  ην αθφινπζν 
ηερληθφ πξνζσπηθφ Ϊ ηηο αθφινπζεο 
ηερληθΩο ππεξεζΫεο γηα ηελ εθηΩιεζε 
ηνπ Ωξγνπ:  

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

 
 

[……]  

3) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ρξεζηκνπνηεΫ  
ηνλ αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη 
ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα 
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο  θαη  
ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο  πνπ 

δηαζΩηεη  εΫλαη  ηα αθφινπζα:  

[……]  

4) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα κπνξεΫ λα 
εθαξκφζεη  ηα αθφινπζα ζπζηΪκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 
εθνδηαζκνχ  θαη αλΫρλεπζεο θαηΨ ηελ 
εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο:  

[... .……]  

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή 
ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ  ή, 
θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή 
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 

ηδηαίηεξν ζθνπό:  
Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα  επηηξΩπεη  ηε 
δηελΩξγεηα ειέγρσλ i  φζνλ αθνξΨ ην 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ  Ϊ ηηο ηερληθέο 
ηθαλφηεηεο  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα 
θαη,  εθφζνλ θξΫλεηαη  αλαγθαΫν, φζνλ 
αθνξΨ ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο  

πνπ απηφο δηαζΩηεη  θαζψο θαη  ηα 
κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο πνηφηεηαο;  

 
 
 
 
[] Λαη  [] Όρη  

6) Νη  αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ  
δηαηΫζεληαη απφ:  

α) ηνλ Ϋδην ηνλ πΨξνρν ππεξεζηψλ Ϊ 
ηνλ εξγνιΨβν,  
θαη/ή  (αλΨινγα κε ηηο απαηηΪζεηο πνπ 
νξΫδνληαη  ζηε ζρεηηθΪ πξφζθιεζε Ϊ 

δηαθΪξπμε Ϊ ζηα Ωγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο)  

β) ηα δηεπζπληηθΨ ζηειΩρε ηνπ:  

 
 
α)[.. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .……]  

 
 
 
 

β) [……]  

7) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα κπνξεΫ λα 
εθαξκφδεη  ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  θαηΨ 
ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο:  

[……]  
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8) Ρν κέζν εηήζην 
εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηΨ ηα 
ηειεπηαΫα ηξΫα Ωηε Ϊηαλ ηα εμΪο:  

Έηνο, κΩζν εηΪζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   

[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:  
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. . . .]   

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα Ωρεη  ζηε 
δηΨζεζΪ ηνπ ηα αθφινπζα 
κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη  
ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηΩιεζε 
ηεο ζχκβαζεο:  

[……]  

10) Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο i  ην 
αθφινπζν  ηκήκα (δει. πνζνζηφ)  ηεο 
ζχκβαζεο:  

[... .……]  

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ : 
Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζα παξΨζρεη  ηα 
απαηηνχκελα δεΫγκαηα, πεξηγξαθΩο Ϊ 
θσηνγξαθΫεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη ,  ηα νπνΫα δελ ρξεηΨδεηαη 

λα ζπλνδεχνληαη  απφ πηζηνπνηεηηθΨ 
γλεζηφηεηαο·  
ΘαηΨ πεξΫπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

δειψλεη  πεξαηηΩξσ φηη  ζα πξνζθνκΫζεη  
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθΨ 
γλεζηφηεηαο.  

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
[] Λαη  [] Όρη  
 
 
 
 

 
[] Λαη  [] Όρη  
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]  
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12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ: 
ΚπνξεΫ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο λα 

πξνζθνκΫζεη  ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά  πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ 

επΫζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ 
πνηφηεηαο  Ϊ ππεξεζΫεο 
αλαγλσξηζκΩλσλ ηθαλνηΪησλ, κε ηα 
νπνΫα βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα 
ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπΩο ζηηο ηερληθΩο 
πξνδηαγξαθΩο Ϊ ζε πξφηππα, θαη  ηα 

νπνΫα νξΫδνληαη ζηε ζρεηηθΪ δηαθΪξπμε 
Ϊ ζηελ πξφζθιεζε Ϊ ζηα Ωγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθΩξνληαη  ζηε 
δηαθΪξπμε;  
Δάλ φρη ,  εμεγΪζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθΩξεηε πνηα Ψιια απνδεηθηηθΨ κΩζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:  
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
[] Λαη  [] Όρη  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

[…... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..]  
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……]  

 
Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη  λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ  όηαλ ηα 
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

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

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο  

Απάληεζε:  

Θα εΫλαη  ζε ζΩζε ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
λα πξνζθνκΫζεη  πηζηνπνηεηηθά  πνπ 
Ωρνπλ εθδνζεΫ  απφ αλεμΨξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη  ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκνξθψλεηαη  κε 
ηα απαηηνχκελα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ,  
ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα Ψηνκα κε εηδηθΩο 
αλΨγθεο;  

Δάλ φρη ,  εμεγΪζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλΫζηε πνηα Ψιια απνδεηθηηθΨ 
κΩζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 

αθνξΨ ην ζχζηεκα δηαζθΨιηζεο 
πνηφηεηαο:  
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

[] Λαη  [] Όρη  
 
 

 
 
 
 
 
[……] [……]  
 

 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]  





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :26/2020 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΙΖΤΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΖΛΗΑΗΑΠ, ΡΔΡΟΑΚΖΛΗΑΗΑΠ & 
ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΖΠ   
ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ηεο 

ΓΞΘΔ» 

  

 

ει. 122 από 124 

  

 

                                                                                                                                  

Θα εΫλαη  ζε ζΩζε ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
λα πξνζθνκΫζεη  πηζηνπνηεηηθά  πνπ 
Ωρνπλ εθδνζεΫ  απφ αλεμΨξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη  ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκνξθψλεηαη  κε 

ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 
Δάλ φρη ,  εμεγΪζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλΫζηε πνηα Ψιια απνδεηθηηθΨ 
κΩζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 
αθνξΨ ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

[] Λαη  [] Όρη  
 
 

 
 

 
 
[……] [……]  
 
 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]  

 
Κέξνο V: Ξεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ππνςεθίσλ  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ  όηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά 
θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη  λα εθαξκνζηνύλ 
γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ 
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δη άινγν. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο 
όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ,  πνπ ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.  
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο 
θαηλνηνκίαο κόλνλ:  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ  Απάληεζε:  

Ξιεξνί  ηα αληηθεηκεληθΨ θαη ρσξΫο 
δηαθξΫζεηο θξηηΪξηα Ϊ θαλφλεο πνπ 
πξφθεηηαη  λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ππνςεθΫσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκΩλα 
πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ ινηπΩο κνξθΩο 

απνδεηθηηθψλ εγγξΨθσλ, αλαθΩξεηε 
γηα θαζέλα απφ απηά  αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο δηαζΩηεη  ηα 

απαηηνχκελα Ωγγξαθα:  
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 
πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη  
ειεθηξνληθά i , αλαθέξεηε γηα ην 
θαζέλα:  

[….]  
 
 
 
 
[] Λαη  [] Όρη i 
 

 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή  ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] i 





 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε  
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Κέξνο VI: Ρειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη  ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ 
αλαθέξεη  ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι –  IV αλσηέξσ είλαη  αθξηβή θαη  νξζά θαη όηη  

έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ.  
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη  ζε ζέζε, θαηόπηλ 
αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη  ηηο  
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη i,  εθηόο εάλ :  
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη  ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη  ηα  
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη  δσξεάλ i.  
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε  ζηελ θαηνρή ηνπο ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα.  
Ο θάησζη  ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη...  
[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο 
θαζνξίδεηαη  ζην κέξνο Ι ,  ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη  πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη...  [λα 
πξνζδηνξηζηεί  ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...  
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζΫαο πξνκΪζεηαο: (ζπλνπηηθΪ πεξηγξαθΪ, 
παξαπνκπΪ ζηε δεκνζΫεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ωληππν θαη  ειεθηξνληθφ, 
αξηζκφο αλαθνξΨο)] .  
 

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

 




