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ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 3/2017 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ: 11216        

ΑΘΗΝΑ,    31/5/2017 

   
 
 
ΑΠΟΦΑΗ    
 
 

ΘΕΜΑ : Δηαθήξπμε  Πξόρεηξνπ  (Σπλνπηηθνύ) δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζε  ηηκήο γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ δηακνλήο – δηαηξνθήο  10 αζιεηώλ θαη 1 ζπλνδνύ ηης Εθνικής 
ομάδας  Ανδρών , ζηην Αθήνα  13-16/6/17, γηα  θάκπ  πξνεηνηκαζίαο 
πξνππνινγηδόκελνπ πνζνύ  :  2.370,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ  ΦΠΑ. 
Έρνληαο  ππ’νςηλ: 

1. Τηο δηαηάμεηο : 

1.1. Τνπ λόκνπ 4412/2016 πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ , έξγσλ, πξνκεζεηώλ & 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 

1.2. Τνπ λόκνπ 3861/2010  «ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ππνρξέσζε 

αλάξηεζεο λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ  θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ ζην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.3. Τνπ λόκνπ 2725/99 πεξί αζιεηηζκνύ «εξαζηηερληθνύ & επαγγεικαηηθνύ 

αζιεηηζκνύ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη 

1.4. Τνπ ΠΔ 80/2016,  αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο 

2.       Τα  έγγξαθα: 

2.1. Τν κε ππ’ αξηζ.πξση: 11078  αίηεκα  ηνπ ηκήκαηνο Εζληθώλ νκάδσλ , γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηακνλήο – δηαηξνθήο   θαη δέζκεπζε  πίζησζεο 

2.2. Τελ  θαηαλνκή ηνπ εγθεθξηκέλνπ   πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΦΕ , έηνπο 2017 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θσδηθνύ :61.15.00.001  «αγώλεο εζσηεξηθνύ εζληθώλ 

νκάδσλ Αλδξώλ» 

3.       Τηο  απνθάζεηο: 

3.1. Τελ από  25/5/17, απόθαζε  ηνπ ΔΣ  ηεο  ΟΦΕ, πεξί ππεξεζίαο δηακνλήο-

δηαηξνθήο αζιεηώλ – ζπλνδώλ  ηεο  Εζληθήο  Αλδξώλ γηα θάκπ 

πξνεηνηκαζίαο ζηελ Αζήλα  13-16/6/17. 
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Π Ρ Ο Θ Ζ Ρ Τ   Δ Η  
 
Σελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ (πλνπηηθνχ) Κεηνδνηηθνχ  Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Γηακνλήο – Γηαηξνθήο  αζιεηψλ   ζε  Αζήλα 
γηα θάκπ πξνεηνηκαζίαο  13-16/6/17,  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο, 
 
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΟΥΔ, νδφο 3εο επηεκβξίνπ, αξηζκφο 
56, 3νο φξνθνο, Αζήλα, 10433, ζηηο  12/6/2017, απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ. 
 
Δπηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
ηεο παξνχζεο: 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α : Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη δηαγσληζκνχ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β:  Σερληθή πεξηγξαθή – εηδηθφηεξνη φξνη 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ:   Τπφδεηγκα ζχκβαζεο  
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ:   Τπφδεηγκα επηζηνιήο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο
 

 
 

 
 
 
 

   ΓΙΑ ΣΟ Δ ΣΗ ΟΥΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 
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  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ  
 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 

 (ΟΥΔ)  
ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΔΩ ΔΙΙΑΓΟ 

 
 

ΘΔΚΑ 

«Πξφρεηξνο   δηαγσληζκφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
Γηακνλήο – Γηαηξνθήο  αζιεηψλ-ζπλνδψλ – 

Δζληθήο νκάδαο  Αλδξψλ  13-16/6/17 ζηελ Αζήλα γηα 
θάκπ πξνεηνηκαζίαο 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
Κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.370,00 Δπξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ   ΦΠΑ 

ΘΥΓΗΘΝΠ  
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΦΝΟΔΑ 

61.15.00.001 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ  ΑΛΑΘΔΠΖΠ Ζ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζε ηηκήο 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ πλνπηηθφο  δηαγσληζκφο 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟ/ΛΗΑ ΘΑΗ 
ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Γεπηέξα     12/6/2017 θαη ώξα 12:00 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

                 
Γεπηέξα    12/6/2017 θαη ώξα 13:00 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ = 
ΖΚΔΟ/ΛΗΑ  ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 

31/5/2017 
 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Γξαθεία ΟΥΔ, 3εο επηεκβξίνπ 56, Αζήλα, 104 33,  

3νο Όξνθνο 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 3/2017 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 11216/31/5/17 

ΑΓΑΚ  
ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ 

17REQ006264484 

ΑΓΑΚ  
ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ 

17REQ006264575 

C  P   V 55000000-0 
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ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  
ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
  
ΑΟΘΟΝ 1: AΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
δηακνλήο – δηαηξνθήο    αζιεηψλ  -  ζπλνδνχ, ηεο  εζληθήο  νκάδαο  Αλδξψλ   γηα  
θάκπ πξνεηνηκαζίαο ζηελ Αζήλα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε.   
 
ΑΟΘΟΝ 2: ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο βάζε ηηκήο  πξνζθνξά.  
  
ΑΟΘΟΝ 3: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
2.370,00€  ζπκπεξ/λνπ   ΦΞΑ.  
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΟΥΔ έηνπο 2017 θαη βαξχλεη  
ηνλ  θ.α.: 61.15.00.001  
-ΑΓΩΛΔ ΔΩΣΔΡΗΘΟΤ ΔΘΛΗΘΖ ΟΚΑΓΑ  ΑΛΓΡΩΛ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 4: ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΓΙΥΠΠΑ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ -ΔΞΗΡΟΝΞΖ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ-ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΥΛ 
 
4.1. Αλαζέηνπζα Αξρή  
Ο Γηαγσληζκφο, ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε 
ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ζα δηελεξγεζνχλ απφ ην ΛΠΗΓ «Οκνζπνλδία 
Υεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο (ΟΥΔ)», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, 3εο επηεκβξίνπ 56. 
 
4.2. Γιώζζα ηεο δηαδηθαζίαο 
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο ζα είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  
Όια ηα έγγξαθα, πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πνπ ζα 
ππνβάινπλ νη πξνζθέξνληεο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηα ειιεληθά.  
Οη έγγξαθεο θαη ειεθηξνληθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ησλ, 
Τπνςεθίσλ, ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, ησλ Πξνζθεξφλησλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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4.3. Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ  
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πνπ έρεη 
ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ ηεο ΟΥΔ ζηηο 22/9/16. 
Ζ Δπηηξνπή ζα είλαη αξκφδηα γηα ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ εηζήγεζε θαηαθχξσζεο πξνο ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΥΔ ην νπνίν είλαη θαη ην αξκφδην φξγαλν ιήςεο ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 
 
4.4. Ξιεξνθνξίεο – αξκόδηνη ππάιιεινη 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ,  απφ ην 
ηκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο ΟΥΔ ηει. 210-8258809, fax 2108225776, ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε accounting@hhf.org.gr 
 
4.5 Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ (ειεθηξνληθά, εληχπσο ή κέζσ 
ηειενκνηνηππίαο) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ γηα ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη 
λα απεπζχλνληαη ζηελ ΟΥΔ. (ηνηρεία επηθνηλσλίαο  σο αλσηέξσ παξ. 4.4) 
Ζ ΟΥΔ  ζα απνζηείιεη έγγξαθε απάληεζε ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 
δεηεζνχλ, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, πνπ ζα ηεο έρνπλ 
γλσζηνπνηήζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπο θαη ζα αλαξηήζεη ηηο δηεπθξηληζηηθέο 
απαληήζεηο  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.handball.org.gr) θαη ζα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο γηα ηηο απνθάζεηο ηεο κε ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα, ηα νπνία επίζεο 
ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ 
ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζζεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ΟΥΔ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 5: ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ  
Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Λ.2725/1999 (ΦΔΘ 121/Α/17-6-1999) «Δξαζηηερληθφο θαη Δπαγγεικαηηθφο 
Αζιεηηζκφο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σνλ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4210/2013 (ΦΔΘ 254/Α/21-11-2013) 
«Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο». 

mailto:accounting@hhf.org.gr
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3. Σνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/2342 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

4. Σνλ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

5. Σελ απφ 25/5/17 απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΟΥΔ πεξί Πξνθήξπμεο πλνπηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ δηακνλήο- δηαηξνθήο  ηεο Δζληθήο νκάδαο  
Αλδξψλ ,  13-16/6/17  γηα  θακπ πξνεηνηκαζίαο. 

 
  
ΑΟΘΟΝ 6: ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ   
Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΟΥΔ 
(www.handball.org.gr) θαζψο θαη ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ). Θαη  ε πεξίιεςε  απηήο   ζην  ΓΗΑΤΓΔΗΑ.  
 
  
ΑΟΘΟΝ 7: ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
ηφπνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
http://www.handball.org.gr.  

Ζ Πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο, ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο, απφ ηε 
Γξακκαηεία ηεο ΟΥΔ, 3Ζο ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 56, Αζήλα, 3νο φξνθνο, ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο, απφ 10:00 έσο 14:00, θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε 
courier (εθφζνλ αλαιεθζεί ε δαπάλε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή). ηελ 
πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο κέζσ courier, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη 
θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο.  
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 8: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΥΛ 
8.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: 
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο/Θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαη είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
απνδεδεηγκέλα άδεηα ηνπξηζηηθνχ-ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ αλ πξφθεηηαη γηα 
πξαθηνξείν. 
8.2 Απφ ηνλ δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη: 

α) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ 
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 

β) Σεινχλ ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
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γ) Γελ είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 

δ) Έρνπλ απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΛΠΓΓ γηαηί δελ 
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε) Έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

ζη)  Γελ πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνχκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο. 

  
 
ΑΟΘΟΝ 9: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, (δει.: έσο ηελ  Γεπηέξα  12/6/2017 θαη ψξα 12:00) λα 
θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο,  είηε απηνπξνζψπσο ή δηα αληηπξνζψπνπ ή κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ,  ε  κε  θνχξηεξ.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΟΥΔ, 3Ζο ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 56, 
3νο φξνθνο - Αζήλα, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 10:00 - 14:00 κε ηελ ιήςε 
ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο.   

 
 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο:   
 
Α) Πηνηρεία Απνζηνιέα (ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ):  
Ολνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, Σαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε, Σειέθσλν, Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία 
θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ.  
 
B) Γηεύζπλζε ππνβνιήο θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ  
ΠΡΟ   
ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΔΩ ΔΙΙΑΓΟ (Ο.Υ.Δ) 
3Ζο ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 56, ( 3νο φξνθνο) 
ηθ:10434  - Αζήλα,  
 ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  ΓΗΑΚΝΛΖΠ-ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ  
ΑΛΓΟΥΛ ΠΡΖΛ ΑΘΖΛΑ 13-16/6/17 
Πξνθήξπμε -αξ. πξση. :  3/17-   11216/31/5/17 
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο:    12/6/17/17 
Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο :  12/6/17 
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ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην 
Πξσηφθνιιν.  
  
 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  

 Οη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 
θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζθνξάο. Ο θπξίσο θάθεινο πεξηέρεη θιεηζηνχο θαη 
ζθξαγηζκέλνπο ηνπο εμήο ηξεηο (3) ππνθαθέινπο:  
 

1. «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 
2. «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»  
3. «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»  

Σν πεξηερφκελν ησλ ππνθαθέισλ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απφξξηςεο 
ζε έληππε κνξθή (φρη ρεηξφγξαθα). Δπηπιένλ, φινη νη ππνθάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά 
ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  
ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ» ηνπνζεηνχληαη 
φια ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α΄, Άξζξν 11 ηεο παξνχζεο δηθαηνινγεηηθά, 
«επί πνηλή απφξξηςεο».  
ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, Άξζξν 3, ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα 
απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, «επί πνηλή απφξξηςεο». 
ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηείηαη ν πίλαθαο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄, Άξζξν 12 ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θέξεη ηελ 
έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ην δεχηεξν ηελ έλδεημε «ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ».  

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν Πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο 
θαη ρσξίο επηθχιαμε φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (γεληθνχο θαη 
ηερληθνχο φξνπο θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, σο ηε κφλε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ) θαη δελ δχλαηαη 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή 
εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  Οπνηνζδήπνηε φξνο ή αίξεζε ή επηθχιαμε ηνπ 
Πξνζθέξνληνο επί ησλ Δγγξάθσλ Πξνζθνξάο δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ρσξίο πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε απηήο. 

Πξνηάζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

  
ΑΟΘΟΝ 10: ΠΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΓΝΚΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα δηαζέηνπλ 
ππνρξεσηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε θαζψο θαη φια 
εθείλα ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ θξίλεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα 



 

 

9 

 

ηεθκεξηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειέζεη ην έξγν θαη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ. εκεηψλεηαη φηη αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή 
κέξνο ηνπ έξγνπ δελ είλαη απνδεθηέο, ζε πεξίπησζε δε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο ζπλνιηθά.  
Αλαιπηηθφηεξα:  
10.1 ΞΝΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   
Πεξηιακβάλεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Α΄, 
Άξζξν 11 ηεο παξνχζεο. Σα έγγξαθα θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηππηθέο, νπζηαζηηθέο θαη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο.  
10.2 ΞΝΦΑΘΔΙΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
Ο ππνθάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Β΄, Άξζξν 3. 
10.3 ΞΝΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
Ο ππνθάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ζε δχν αληίηππα ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Α΄, Άξζξν 12. 
 
ΑΟΘΟΝ 11: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 
  

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (ΦΔΘ 75/Α/1986), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ νπνία:  
i) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
ii) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο:  

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) 
δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζη) 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

 Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

 Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο  πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν ηζνδχλακν νξγαληζκφ 
ή επαγγεικαηηθή έλσζε. 

iii) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε απφ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, κεηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ επηιεγεί σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, 
φπσο νξίδεηαη παξαθάησ. 
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Ζ αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ (N.4250/2014 ΦΔΘ 
74/Α/26-03-2014, άξζξν 3).  
 
2. Δθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 
πιένλ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο σο εμήο θαηά πεξίπησζε: 
  

α) Πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη εμνπζηνδφηεζε 
εθπξνζψπεζεο, κε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζηνλ αληηπξφζσπν, γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ. 
 
β) Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, ππνβάιινληαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 
ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θάζε κνξθήο, ην ΦΔΘ, ζην νπνίν έρεη 
δεκνζηεπζεί ε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, σο θαη ην 
ζρεηηθφ έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο πξνο 
ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
Θάζε ππνςήθηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο αθξίβεηαο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ππνβάιιεη, επσκηδφκελνο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβψλ θαη αλαιεζψλ 
ζηνηρείσλ, ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1599/1986. 
 
ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

α) Έιιεηςε έζησ θαη ελφο εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλεπάγεηαη ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ηελ κε αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή δελ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπ, νη νπνίνη επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
 
β) Γηθαηνινγεηηθά, πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 
 

 
11.2. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, νθείιεη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δχν  (2) εκεξψλ απφ ηελ 
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θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ ηα εμήο έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία: 
 
 
11.2.1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ 
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζη) θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε 
ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ, εθδηδφκελν απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ.   

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 
11.2.2. Νη αιινδαπνί: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. 
11.2.1 ηεο παξ. 11.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο (2) ηεο παξαγξάθνπ 11.2.1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. 11.2.1. ηεο παξ. 11.2  ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή 
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ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 
επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
 

 
11.2.3. Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

(1) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ 11.2.1 θαη 11.2.2. ηεο 
παξαγξάθνπ 11.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα.   

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ 
Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 
(A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή (γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) ππφ άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο, θαζψο επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή (γηα ηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) θαη 
ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ), θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 
ζχκβνπιν, γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (ΑΔ), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή 
άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. 11.2.1 ηεο παξ. 11.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 
εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, εθδίδνληαη, φζνλ 
αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε 
ε ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκφ AE, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά 
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην 
αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε. 

(5) Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΟΔ 
θαη ΔΔ), ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 
 
 
 

11.2.4. Νη Ππλεηαηξηζκνί: 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ή άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
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απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. 11.2.1 ηεο παξ. 11.2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. 11.2.1 ηεο παξ.11.2 ηνπ 
παξφληνο  άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη ηεο 
πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. 11.2.2 ηεο παξ. 11.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. 
11.2.3 ηεο παξ. 11.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
 
 

11.2.5. Νη ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο, πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 
11.2.6. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  
 
11.2.7.  Ππκπιεξώζεηο - Γηεπθξηλίζεηο 
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε 
ππνβιεζεί θαη νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 
 
11.2.8. Γπλεηηθή θαηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε πηζηνπνηεηηθώλ 
Αλ ζε θάπνηα ρψξα, αθφκα θαη ζηελ εκεδαπή, δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 
πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή ηα εθδηδφκελα δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο, είλαη, κφλν ηφηε θαη  θαη’ εμαίξεζε, δπλαηφλ θαη πξέπεη ππνρξεσηηθά 
απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο 
ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο, ρξνληθήο ηζρχνο πνπ νξίδεηαη γηα ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή 
έγγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Λ. 1599/1986) ή 
ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, 
βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
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ΑΟΘΟΝ 12: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ   
1. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηνπνζεηείηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν (2) αληίηππα.  
Πε πεξίπησζε ύπαξμεο δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ αληηηύπσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαηηζρύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ 
έλδεημε "ΞΟΥΡΝΡΞΝ".  
Ο ππνθάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
ηνλ «Ξίλαθα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ, 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα.  
 Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο ζα εθθξάδνληαη ζε 
Δπξψ θαη ζα αλαγξάθνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πνπ έρεη δνζεί νινγξάθσο.  

 ηηο ηηκέο θαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ 
πξνζθέξνληα.  
 Από ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθύπηεη ζαθώο ε ηηκή 
κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξόκελε ππεξεζία, γηα λα κπνξεί λα 
πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θόζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνύ 
αληηθεηκέλνπ. Πξνζθεξφκελε ππεξεζία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.  

 Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ.  

 Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο 
ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρύεη ε ηηκή κνλάδαο.  

 Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή κε ζαθήλεηα ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε 
ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ πξνζθνξά είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αλαγξάθεη ηα πνζά αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ είλαη κεδεληθά (0,00€).  

 Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη 
ππνςήθηνη Αλάδνρνη δε δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο 
γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο 
ηξνπνπνηήζνπλ.  

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 
θαζίζηαληαη πξνθαλή κόλνλ ζηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζζέλ πνζφ 
ηνπ έξγνπ.  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ.  
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2.  ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί θαη λα ηνλ πεξηιάβνπλ ζηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά».   
  
 
 Οη θαησηέξσ πνζφηεηεο θαζνξίδνπλ θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηελ νπνία ζα γίλεη θαηάηαμε κε αχμνπζα ζεηξά 
γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδφηε.  
 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 
 
 
 
 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
 
 
ΦΡΑΓΗΓΑ 
 
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΔ  ΓΩΚΑΣΗΑ ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ ΣΗΚΖ 
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ 
ΚΔ  ΦΠΑ  Δ  ΔΤΡΩ 

ΠΟΟΣΖΣΑ   
(ΑΣΟΚΑ) 

ΤΛΟΙΗΘΖ 
ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ  ΣΗΚΖ  
Δ ΔΤΡΩ ΚΔ ΦΠΑ  

ΠΡΟΦΔΡΟΚΔΛΖ ΣΗΚΖ 
Δ  ΔΤΡΩ  
ΚΔ ΦΠΑ (ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΑ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΚΔΛΖ ΣΗΚΖ Δ 
ΔΤΡΩ  
ΚΔ  ΦΠΑ  (ΟΙΟΓΡΑΦΩ)  

 ΓΗΑΚΝΛΖ – ΓΗΑΡΟΝΦΖ  ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ  ΑΛΓΟΥΛ   13-16/6/2017 
 

ΓΗΑΚΟΛΖ- ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΘΛΗΘΖ 
ΟΚΑΓΑ ΑΛΓΡΩΛ   13-16/6/17  
 

13-16/6/2017  ΓΗΘΙΗΛΟ      
ΚΟΛΟΘΙΗΛΟ 
ΔΥΣΡΑ  ΓΔΗΠΛΟ 

50 
80 
15 

10 
1 
14 
 

 1500,00 
   240,00 
   630,00 

  

    2.370,00   

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ   
ΠΛΝΙΗΘΖ  ΡΗΚΖ   :   2.370,00€ 

       



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 
 
ΑΟΘΟΝ 13: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα 120 εκέξεο  
απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Πξνζθνξά πνπ 
νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   
Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ελφο (1) κελφο.  
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερηεί. ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.  
  
ΑΟΘΟΝ 14: ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ- ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ  
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ ΓΔΡΔΟΑ   12/6/2017 θαη ώξα:13:00, ζηα 
γξαθεία ηεο ΟΥΔ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε. Ζ επηηξνπή, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ησλ έιεγρν απηψλ. Πξνζθνξέο, πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ  εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ  
πξνθήξπμε δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα λα 
επηζηξαθνχλ σο εθπξφζεζκεο.    
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζε  ηηκήο.  
Ζ Δπηηξνπή ζα απνζθξαγίζεη ηηο πξνζθνξέο ελψπηνλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, σο θαησηέξσ:   
α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο.   
β. Απνζθξαγίδνληαη αξρηθά νη ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 
κνλνγξάθνληαη θαηά θχιιν απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε 
νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 
δηαθήξπμε (Άξζξν 11). Αλ θάπνηα πξνζθνξά απνξξηθζεί, δελ απνζθξαγίδνληαη ηφζν ν 
θάθεινο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά φζν θαη ν θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνλ δηαγσληδφκελν.  
 
γ. Γηα ηηο πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, 
απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κovoγξάθovηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη αλά θχιιν. Διέγρεηαη ε 
πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηε δηαθήξπμε (Παξάξηεκα Β, Άξζξν 3). Αλ θάπνηα πξνζθνξά δελ θξηζεί απνδεθηή 
θαηά ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ν θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά δελ απνζθξαγίδεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν 
 
δ. ηε ζπλέρεηα κεηά θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη γηα 
ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο.  
  
ε. Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα 
ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ 
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πξνκήζεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Πίλαθα, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο.  
εκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο δε 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ζηνηρεία απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
πνπ ζέηεη ε παξνχζα Πξνθήξπμε. 
Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά βάζε  ηηκήο. . 
Ζ ηειηθή θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ 
εηζήγεζε  ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνπο 
ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ.  
Κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο, ε ζχκβαζε 
ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, νη 
νπνίνη είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ 
κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ιχεηαη ε ζχκβαζε 
κε ηνλ Αλάδνρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε 
δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε 
θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 
θαηάηαμεο. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο γηα ηηο αλάγθεο 
ππεξεζηψλ ηελ θαηαθχξσζε κηθξφηεξνπ εχξνπο ππεξεζηψλ.  
  
ΑΟΘΟΝ 15:  ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 
δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  
Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ην Γηαγσληζκφ 
ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο:  
(i)  γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα 
ηεο δηαδηθαζίαο,  
(ii)  εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  
(iii)  εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη 
έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  
(iv)  εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή 
ππεξεζίαο.  
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δε ζα έρνπλ 
δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  
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ΑΟΘΟΝ 16: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:  

1. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν.  

2. Υξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν.  

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

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

4. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο.  

5. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο.  

6. Πξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε ηκήκα ηεο ππεξεζίαο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν 
ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  

7. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ.  

8. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε μέλν λφκηζκα θαη φρη ζε ΔΤΡΩ.  

9. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: Πξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηέηνηαο 
Πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο 
αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ 
παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο 
ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία / 
θαηλνηνκία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 
αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά 
ζα απνξξίπηεηαη.  
 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ 
ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ 
Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.  
  
ΑΟΘΟΝ 17: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ  
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δε δηθαηνχηαη 
ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.  
  
ΑΟΘΟΝ 18: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ  

1. Κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί χκβαζε.  

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

ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

3. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Πξνθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ 
ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν 
ηεο παξνχζεο. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 
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παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί 
φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά 
ηνπ Αλαδφρνπ, ε Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα Πξνθήξπμε, 
εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα.  

4. Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ πεξάησζε ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

5. Ζ χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 
κεξψλ ζην πιαίζην ηεο Πξνθήξπμεο, ηνπ Θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
6. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο  
6.1 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 
εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο.  
ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο εηαηξηψλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα 
είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο.  
6.2 Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη κέρξη ηε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 
πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην 
ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ Γ΄ ηεο παξνχζεο ή ζχκθσλε κε ππφδεηγκα 
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 
Σν χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
κε δηάξθεηα ελφο κήλα κεηά ην ζπκθσλεκέλν ρξφλν πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ.  
  
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

o Σελ εκεξνκελία έθδνζεο  

o Σνλ εθδφηε  

o Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη  

o Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο  

o Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε  

o Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε  

o Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  

o Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαη ηνπο φξνπο φηη:   
o Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο.  

o Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο 
(3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.   

o ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  
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o Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη 
νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν θαη απεπζχλεηαη.  

o Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ 
ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 19: ΣΟΝΛΝΠ,ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Ωο ρξφλνο έλαξμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθιακβάλεηαη ε εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 15/7/2017.   
Δληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα. 
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν ηφπν 
θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
ε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηνχληαη πξνζεθφλησο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη 
εθφζνλ δε ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε απηή. Ζ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη 
απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ.  
 
ΑΟΘΟΝ 20: ΞΑΟΑΙΑΒΖ-ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
Ζ πηζηνπνίεζε-νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Αμηνιφγεζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε 
ζχκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη 
Αμηνιφγεζεο, ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο 
θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε  
αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ 
ηνπ ιφγνπ απηνχ.  
  
ΑΟΘΟΝ 21: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ  
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη κε 
βάζε ηηο εθηακηεχζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΟΥΔ 2017:  
 

1. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

2. Σελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Φ.Α.. 
θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ (€) θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ 
αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ. Ο Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη 
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θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν ηνλ 
βαξχλεη.  
  
ΑΟΘΟΝ 22: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο 
ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή 
ηεο.  
 
ΑΟΘΟΝ 23: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, 
ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ΟΥΔ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
  
 
ΑΟΘΟΝ 24: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ  
1. Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα 
αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε 
φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θ.ιπ., ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο 
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο 
εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα 
εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα 
ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 
δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Σξάπεδαο, ην εθρσξνχκελν ηίκεκα 
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 
αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, 
ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο 

Σξάπεδαο.  

2. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή ηεο 
Πξνθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ 

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

3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ 
ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλα έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ Πξνθήξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ 
επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δε δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
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απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ 

άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.  

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο, 
εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

5. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε 
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο 
βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα 
ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη ηε χκβαζε.  

6. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θ.ιπ. 
θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο 
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ 
εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο 
αλάζεζεο ηεο χκβαζεο.  
 
  
ΑΟΘΟΝ 25: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 
δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ 
ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε 
δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην.  
  
ΑΟΘΟΝ 26: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ  
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πεξί Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ 
Λνκνζεζία.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β  
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ – ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΝΗ ΝΟΝΗ  
 
ΑΟΘΟΝ 1:  ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ  
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιήινπ Αλαδφρνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ε δηακνλή – δηαηξνθή ησλ απνζηνιψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ  
πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
  
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 2: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  
Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πκπιεξσκέλν κε «ΛΑΗ»  
ηνλ «Πίλαθα πκκφξθσζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ» πνπ αθνινπζεί.  
Ζ ζηήιε «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ-ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
γηα ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο. Ζ ζηήιε «ΑΠΑΛΣΖΖ» ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
Πξνζθέξνληεο κε «ΛΑΗ». ε πεξίπησζε πνπ έζησ θαη ζε έλα θειί ζπκπιεξσζεί 
«ΟΥΗ» ή είλαη ΘΔΛΟ (ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη ΟΥΗ), ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη 
φηη είλαη εθηφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνθιείεηαη απφ ηελ επφκελε θάζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ  13-16/6/2017  ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟΤ Από 3-5 αςτέρια 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ. ΑΣΟΜΩΝ  
άτομα 10 Φ 3 ημέρεσ Φ 50€         
άτομο 1 Φ 3 ημέρεσ Φ 80 € 
Άτομα 14 Φ 3 δείπνα Φ 15 € 

ΤΝΟΛΙΚΑ  
11  - ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΥΗ  
 
ΑΣΟΜΑ 14 ΜΟΝΟ ΔΕΙΠΝΟ 

ΕΙΔΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ 5 Δίκλινα και 1 μονόκλινο 

ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΩΡΕ ΓΕΤΜΑΣΩΝ ε ςυνεννόηςη με το ιατρικό team των 
εθνικών ομάδων πρωινό και 2 γεύματα 
αποτελούμενα από 2 διαφορετικά πιάτα και 
ςαλάτα  

INTERNET Αςύρματη ςύνδεςη ςε όλουσ τουσ χώρουσ 

ΑΙΘΟΤΕ Αίθουςα με απαραίτητο οπτικοακουςτικό 
υλικού 
Φρήςη γυμναςτηρίου 
Αίθουςα αποκατάςταςησ-φυςιοθεραπείασ 
αθλητών 

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ  :   Ζ ΝΣΔ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηώζεη από 1- 3 άηνκα , ηνλ 
αξηζκό απνζηνιήο 
 
 
ΦΡΑΓΗΓΑ 
 
 
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ……………………. κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 
 
Αθελόο ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο 3εο  
επηεκβξίνπ 56, κε ηελ επσλπκία «ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΔΩ ΔΙΙΑΓΟ (ΟΥΔ)» 
θαη λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν …..θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα …… πνπ ζα 
απνθαιείηαη ζην εμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ΟΥΔ, «ΑΛΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ» , θαη  
 
Αθεηέξνπ ηεο ………………. εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία …………………………………… πνπ 
εδξεχεη ζην ……………………………………………………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 
…………………………………… δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 
………………………………………………………………………………………………………………………., ν 
νπνίνο ελεξγεί ελ πξνθεηκέλσ επ’ νλφκαηη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ελ ιφγσ 
εηαηξείαο πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ΑΛΑΓΟΥΟ»,  
,ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα θάησζη : 

 
   ΞΟΝΝΗΚΗΝ  

     Ζ ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΔΩ ΔΙΙΑΓΟ (ΟΥΔ), ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηεο, 
φπσο απηνί πξνβιέπνληαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ 
ζθνπψλ απηψλ, πξνζθάιεζε ζε πλνπηηθφ  δηαγσληζκφ κε ηελ 25/5/2017, απφθαζή ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ηελ νπνία ζπλφδεπε αλαιπηηθή δηαθήξπμε γηα ηελ επηινγή – 
κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζε  ηηκήο – 
αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο – δηαηξνθήο  Δζληθήο νκάδαο  Αλδξψλ , 
γηα θάκπ πξνεηνηκαζίαο. 

     Σν απνηέιεζκα ηνπ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε θαη εγθξίζεθε, κε ηελ 
ππ’ αξηζ. ……………………………………….. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ππέξ 
ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ……………………………………… ζχκθσλα κε ηνπο 
αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία 
απηή. 
    Ζ εηαηξεία, δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηνηθεηηθψλ 
εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ, σο θαη ησλ φξσλ νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, 
απνδερφκελε αλεπηθχιαθηα απηνχο. 
 
ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ, ζπλάπηεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε: 
 

ΑΟΘΟΝ 1 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο- δηαηξνθήο  
φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη παξαξηήκαηα ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο ε θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ σο θαη φινη νη φξνη ηεο ππ’ αξ. 
…………………….. αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ηεο ΟΥΔ.  
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ΑΟΘΟΝ  2 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ ………... 

 
ΑΟΘΟΝ 3    

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ ΟΥΔ γηα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο ηελ ππ’ αξ. ……………….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ………………,  
πνζνχ € …………………………… (………….), ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ  ΦΠΑ. 
Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα παξακείλεη θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΟΥΔ κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε θαη ζα 
επηζηξαθεί ζηελ αλάδνρν κεηά ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ζηελ ΟΥΔ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ε ΟΥΔ 
δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο, ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο, ππέξ ηεο θαη 
ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα θάζε είδνπο 
ζεηηθή  θαη απνζεηηθή δεκία. 
 

ΑΟΘΟΝ 4  
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΑΘΔΠΖΠ – ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ - ΟΖΡΟΔΠ 

 
1.  Δηδηθνί όξνη αλάζεζεο 
α. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΟΥΔ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε,  θαηά ηξφπν πνπ 
λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΟΥΔ. 

β.  Απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε ηξίηνπο, πνπ 
αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ ΟΥΔ, νπδεκία 
ππνρξέσζε ή δέζκεπζε ή επζχλε ζα έρεη ε ΟΥΔ έλαληη ησλ ηξίησλ απηψλ, ηνπ 
αλαδφρνπ βαξπλνκέλνπ απνθιεηζηηθά κε θάζε θχζεσο δαπάλε δηθή ηνπ ή ησλ 
ηξίησλ, πνπ ζα αθνξά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ 
ΟΥΔ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ φξνπ απηνχ, ν αλάδνρνο ππέρεη έλαληη ηεο ΟΥΔ 
ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο νπνηαδήπνηε δεκία ηεο ΟΥΔ, αλ ν ηξίηνο ήζειε 
ηπρφλ ζηξαθεί θαηά ηεο ΟΥΔ, παξάιιεια δε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθήζεη 
πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηεο ΟΥΔ ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δίθε θαη λα θαηαβάιεη 
ζηελ ΟΥΔ φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηε δίθε ηεο ΟΥΔ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή. 

γ.  Ζ ΟΥΔ δελ αλαγλσξίδεη νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ απηήο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί κε ηελ νηθεία ζχκβαζε. 

2.  Έθπησζε αλαδόρνπ 
ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε ΟΥΔ δηθαηνχηαη λα θεξχμεη κε απφθαζή 
ηνπ ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ηνλ εαπηφ ηεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ζα επέξρνληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν 
ζπλέπεηεο θαη ζα επζχλεηαη απηφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηεο ΟΥΔ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ δαπάλεο γηα ηελ ειεχζεξε αλάζεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
ΟΥΔ ζε άιινλ αλάδνρν. 
3.   Οήηξεο 
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ ΟΥΔ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ε ΟΥΔ 
δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ππέξ ηεο ΟΥΔ θαη ζε βάξνο ηνπ 
αλαδφρνπ, θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα θάζε είδνπο ζεηηθή  θαη 
απνζεηηθή δεκία. 
Πέξαλ ηεο αλσηέξσ πνηλήο ξεηψο ζπλνκνινγείηαη φηη ε ΟΥΔ δηθαηνχηαη επηπιένλ λα 
θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη απφ ηνλ αλάδνρν απνδεκίσζε γηα ηελ δεκηά 
πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ ιχζε ηεο ζπκβάζεσο. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο 
απνδείμεη φηη ε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε 
ππαηηηφηεηα ηεο ΟΥΔ. 
 

ΑΟΘΟΝ  5 

 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ- ΡΗΚΖΚΑ  

1. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ 
……………………………………………………… (€ ……………). 
2. Βάζεη ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ε ΟΥΔ έρεη δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ αηφκσλ απφ έλα (1)   εσο  ηξία (3) άηνκα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην ηίκεκα 
ζα αλαπξνζαξκνζηεί αλαιφγσο κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
3. Ζ ΟΥΔ, νπδεκία άιιε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζα ππέρεη έλαληη ηνπ 
αληηζπκβαιιφκελνπ θαη νηνπδήπνηε ηξίηνπ γηα ακνηβέο θαη πάζεο θχζεσο δαπάλεο 
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 6  

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ  
 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνρήο θαη αλαιφγσο ηηο εθηακηεχζεηο 
πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Γ.Γ.Α. θαη εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  
 

1. ΣΗΚΟΙΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ  

2. Σελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Φ.Α.. 
θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ (€) θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ 
αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ. Ο Αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη 
θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν ηνλ 
βαξχλεη.  
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ΑΟΘΟΝ  7 
ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
    Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπλνκνινγνχληαη σο νπζηψδεηο, ζε πεξίπησζε δε 
παξάβαζεο νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ ή πιεκκεινχο άζθεζήο ηεο, ε 
ΟΥΔ δηθαηνχηαη λα ηνλ θεξχμεη κε απφθαζή ηεο έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε 
αδεκίσο γηα ηελ ΟΥΔ, ελψ εθηφο ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, δχλαηαη λα απαηηήζεη 
ηελ απνδεκίσζή ηεο γηα θάζε άιιε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί. 

 
ΑΟΘΟΝ  8 

ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ - ΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΑΛΡΗΘΙΖΡΝ 
 
Πε πεξίπησζε έδξαο αλαδόρνπ εθηόο ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο : 
     Ο αλάδνρνο δηνξίδεη αληίθιεην ζηελ Αζήλα ηoλ / ηελ  
…………..……………………………………………., ζηoλ/ζηελ νπνίν/α ζα γίλεηαη ε επίδνζε φισλ 
ησλ εμψδηθσλ θαη δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 παξ. 4 ηνπ Θψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ακειιεηί λα γλσζηνπνηεί ζηελ ΟΥΔ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο 
ηνπ αληηθιήηνπ. 
 
Πε πεξίπησζε έδξαο αλαδόρνπ εληόο ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο : 
    Ζ επίδνζε φισλ ησλ εμψδηθσλ θαη δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 
ζχκβαζε ζα γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ.  
 

ΑΟΘΟΝ  9 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

      
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε γηα ηελ 
εξκελεία, ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη θάζε αλαθπφκελε απφ 
απηή κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δηαθνξά, αμίσζε ή απαίηεζε ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ’ 
χιελ αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, ηα νπνία νη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ θαη 
απνδέρνληαη σο έρνληα απνθιεηζηηθή δσζηδηθία θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 
παξαπάλσ δηαθνξψλ θαη ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ε ΟΥΔ ζα ελάγεη ή ζα ελάγεηαη σο 
δηάδηθνο, εθαξκνδνκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ Οπζηαζηηθνχ θαη Γηθνλνκηθνχ 
Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 
 

ΑΟΘΟΝ  10 
     Ρεηά ζπκθσλείηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ εθαξκνγή, 
αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζ’ απηή, θαη φινη νη κε δηαδηθαζηηθνί φξνη ηεο 
ζρεηηθήο ππ’ αξηζ. …………………. αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ηεο ΟΥΔ, ζηελ νπνία βαζίδεηαη 
ε παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηή έγηλε δεθηή θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα πεξί ζπκβάζεσο έξγνπ θαη ηνπ λφκνπ 
πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
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     Σα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε αθνχ δηάβαζαλ θαη βεβαίσζαλ ηε ζχκβαζε απηή, ηελ 
ππνγξάθνπλ ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα απφ ηα νπνία ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο 
έιαβε έλα θαη ηα νπνία ππνγξάθνληαη φπσο αθνινπζεί. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  
1.πόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο  
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο  
  
ΔΘΓΟΣΖ........................................................ Ζκεξνκελία 
έθδνζεο...........................  
Πξνο: ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΔΩ ΔΙΙΑΓΟ (ΟΥΔ) 
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................  
Ζκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο…………………….  
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ   
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ θνξέα :ηνπ/εο  …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. 
Σ.Θ. ……}   
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ θνξέσλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Θ. …………..  
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Θ. …………..   
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε έλα απφ απηά θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο},   
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ………..….(ζπκπιεξψλεηε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο),πνπ αθνξά ζην 
δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ)…………. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηεο παξνρήο 
ππεξεζίαο )…….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... πξνθήξπμή ζαο.  
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, θαη ππνρξενχκαζηε λα 
ζαο ην θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) 
εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  
Τπνρξενχκαζηε λα πξνβνχκε ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ 
έγγξαθν ζαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο …………………………………….  
  
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)  
  
  
 
 


