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Δπαλαιεπηηθόο Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο 
 

Αληηθεέκελν: «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 

Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy 

Head AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην 

Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ειιεληθή Επηηξνπή 

Αηνκηθήο Ελέξγεηαο θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  

AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci 

ζηηο 29/03/1999.» 

 
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: Σξεηο  κήλεο. 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ :ΔΤΡΧ #100.000,00# ΔΤΡΧ CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο.  Σν αλσηέξσ πνζφ δχλαηαη λα επηβαξπλζεί κε έμνδα 

εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Υακειφηεξε ηηκή. 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ: 14/07/2010 θαη ώξα 10.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ: Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο / Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ 

& Νεαπφιεσο, Σ.Κ. 153 10, Αγ. Παξαζθεπή, Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 09.04.2010 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/95 

Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ  

Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα  

Σει.: 210-650 6806, 210,6506709 Fax: 210-650 6711, 210-6506748  

Γ/λζε: Παηξ. Γξεγνξίνπ & Νεαπφιεσο, Σ.Θ.60092, 153 10 Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο  
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A. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

A.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Διιεληθά Δπηηξνπά Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο πνπ εδξεχεη 

ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο–Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη 

Νεαπφιεσο 27 – ΣΚ 15310. 
ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεκφζηα Τπεξεζία. 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Δ.Δ.Α.Δ. 

ΣΙΣΛΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ  

Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-

4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή 

Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD 

s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην 

Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ 

Ε.Ε.Α.Ε. θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο 

παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 

0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ραδηελεξγά πιηθά 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ CPV 09343000 

ΚΧΓΙΚΟ NUTS GR300 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ  ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Γηεζλήο θιεηζηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή. (ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ) 

ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ Διιεληθή θαη Αγγιηθή 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

#100.000,00# ΔΤΡΧ CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο.  Σν αλσηέξσ πνζφ δχλαηαη λα 

επηβαξπλζεί κε έμνδα εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ.Α.Δ 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

3 κήλεο. 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ 

ΟΡΧΝ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 

08/07/2010 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΧΝ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 

20/04/2010 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

ΔΚΓΗΛΧΗ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ) ΣΗΝ 

ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ 

ΚΤΒΔΡΝΗΗ 

23/04/2010 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ 
23/04/2010 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΓΙΑΘΔΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

23/04/2010 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Δ.Δ.Α.Δ, Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. 

Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ. 153 10, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ, ηει +30-210-6506806 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ 

ΣΗ Δ.Δ.Α.Δ.  

http://www.eeae.gr  

Γηαηίζεηαη απφ ηηο 23/04/2010 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ 

ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

θ. M.Zάππα  

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: +30-210-6506806, 210-6506709 

e-mail: mzap@eeae.gr, gkaratz@eeae.gr 

Fax: +30-210-6506711, 210-650 6748 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

13/07/2010 θαη ώξα 14:00 κ.κ. 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ 

Δ.Δ.Α.Δ. 

Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο–Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη 

Νεαπφιεσο - ΣΚ 15310 

Σειέθσλν: +30-210-6506806 θαη +30-210-6506709 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

14/07/2010 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Δ.Δ.Α.Δ.  

Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο–Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη 

Νεαπφιεσο - ΣΚ 15310 

ΓΛΧΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο  είλαη 

ε Διιεληθή θαη ε Αγγιηθή. Όια ηα έγγξαθα επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο Πξνζθέξνληεο – ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο, θαζψο 

θαη νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή  ή ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα. Όια ηα απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

A.1.1. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

ΑΑ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΔΔΚ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

Δ.Δ.Α.Δ. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

Γ.Τ. Γεκφζηα Τπεξεζία 

A.1.2. ΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Έξγν Σν αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαηνχκελεο χκβαζεο. 

http://www.demokritos.gr/
mailto:mzap@eeae.gr
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ΠξνζθΫξσλ Οπνηαδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ 

ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ 

ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξόζσπνο       

ΠξνζθΫξνληα 
Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά, είηε ν ίδηνο δειαδή ν Πξνζθέξσλ είηε 

ν λφκηκνο θαηαζηαηηθά εθπξφζσπνο ηνπ, είηε πξφζσπν εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, ν εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

ΑλΪδνρνο Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία ζα ππνγξάςεη 

κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Αληέθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ, εθφζνλ ην επηζπκεί, κε έγγξαθε 

δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. 

Δπηηξνπά 

Γηαγσληζκνύ 
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

Γηαθάξπμε Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / 

Πξνζθέξνληεο / ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. 

Πξνθάξπμε Ζ πεξίιεςε  ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πνπ απνζηέιιεηαη λνκίκσο 

θαη εκπξνζέζκσο γηα δεκνζίεπζε. 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Δ.Δ.Α.Δ 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γεκνπξαηνύκελνπ 

ΑληηθεηκΫλνπ 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

ύκβαζε Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ γηα ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, δειαδή κεηαμχ ηεο 

Δ.Δ.Α.Δ. σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα 

επηιεγεί. 

πκβαηηθΪ ηεύρε Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπλ. 

πκβαηηθό Σέκεκα Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο  
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A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνπ Ν. 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο" (ΦΔΚ  

13/Α/85) 

2. Σν άξζξν 28 ηνπ Ν. 1733/87 «χζηαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ.» ΦΔΚ 43/Α/87 

3. Σελ ΚΤΑ κε Α.Π. : 17176 «Αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΑΔ» ΦΔΚ 

832/Β/88. 

4. Σελ ππ‟ αξηζ. ΔΔΑΔ/1/829/88 ΤΒΔΣ ΦΔΚ 924/Β/88 «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο 

ππνγξαθήο»  

5. Σν απφζπαζκα Πξαθηηθψλ ηεο 193εο πλεδξίαζεο / 07.11.2008  ηνπ Γ.. 

«Μεηαβίβαζε απφ ην Γ.. κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Πξφεδξν». 

6. Σε ζχζηαζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηεο ΔΔΑΔ ΦΔΚ 696/Β/88. 

7. Σν Π.Γ. 404/93 «Οξγαληζκφο ηεο Δ.Δ.Α.Δ.» ΦΔΚ 173/Α/93. 

8. Σνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/22.03.94) «Παξαθξάηεζε θφξνπ» 

9. Σνπ Ν. 2286/95 "Βαζηθφο λφκνο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 19Α/1.2.1995) 

10. Σσλ άξζξσλ 79-85 ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247Α/1995) – πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2286/95 

11. Σνπ Π.Γ. 27/96 (ΦΔΚ 19/1.02.96) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ» 

12. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν. 2496/97 «Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε» ΦΔΚ 87/Α/97 

13. ηνλ Ν. 2522/1997 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (ΦΔΚ 178/Α/1997) 

14. Σν Ν. 2919/01 ΦΔΚ 128/Α/25.06.01 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 1514/85». 

15. Σνπ Π.Γ. 118/07 "Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 150A/10.07.07) 

16. Σν άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α΄ 202/19.08.05)  ην νπνίν ελζσκαηψζεθε 

ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 

17. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ “πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 

18. Σελ κε Α.Π.: Φ.1/Α/1400/161611/ΗΒ εγθχθιην «Νέα θαηψηαηα φξηα γηα ηεο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο» ηνπ Τπνπξγείνπ  Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

19. Σν απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηεο 197
εο

 πλεδξίαζεο/18.09.09 ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Α.Δ.         

« Αληηθαηάζηαζε πεγήο Co-60 ζην Δ.Β.Ο.Η.Α.» 
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20. Απφθαζε Πξνέδξνπ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κε Α.Π.:Π/271/16/13.01.10 

21. Σελ κε Α.Π.:Γ.β./271/19/13.01.10 Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Κιεηζηνχ Γηαγσληζκνχ γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνχ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci)» 

22. Απφθαζε Πξνέδξνπ κε Α.Π.: Π/271/109/29.03.10 γηα ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ κε Α.Π: Γ.β./271/19/13.01.10.  

 

 

A.3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

A.3.1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-

60 (148TBq-4000 Ci) θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R 

Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην 

Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε θαζώο θαη απνμήιωζε, 

κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET 

ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999», ηνπ νπνίνπ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν D. «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο.   

 

 

B. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

B.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ρηιηάδσλ 

Δπξψ (€ 100.000,00) CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο.  Σν 

αλσηέξσ πνζφ δχλαηαη λα επηβαξπλζεί κε έμνδα εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο 

ηνπ είδνπο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ 

θφζηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο 

Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ θάιπςε ηνπ παξαπάλσ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν Αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ην ππφινηπν 

πνζφ.    

 

B.1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο , Γηεχζπλζε: Παηξηάξρνπ 

Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο /  ΣΚ. 153 10 
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Πιεξνθνξέεο επί ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο: Δ.Δ.Α.Δ. – Σκήκα  Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ, Μαξία Εάππα, e-mail: mzap@eeae.gr, gkaratz@eeae.gr  Σει: +30 210 

6506806, 210 6506709 – ΦΑΞ: +30 210 6506711, 210 6506748 

 

B.1.2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

o ηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: 20/04/2010 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

o ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: 23/04/2010 

o ηνλ Διιεληθφ Σχπν: 23/04/2010 

Δπίζεο, απνζηνιή ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

o ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Υεηξνηερλίαο (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.): 23/04/2010 

o ηα Δπηκειεηήξηα: 23/04/2010 θαη  

Αλάξηεζε ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 23/04/2010 

 

B.1.3. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ & 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ Ϋρνπλ επηιεγεέ γηα ηελ ππνβνιά  πξνζθνξΪο ηνπο ηελ θαηαζέηνπλ  

κε επζχλε ηνπο είηε απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ 

ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά (Σ.Θ.60092) θαη παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε 

ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ, ζηε Γηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγία 

Παξαζθεπή, 15310, Αηηηθή, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ, (Σειέθσλν: 2106506806 ή 

2106506709), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πεξηέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθαξκνγή άξζξνπ 11 Π.Γ. 

118/2007)  δειαδή κέρξη ηηο  13/07/2010 θαη ψξα 14:00 κ.κ..  

 

Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. έγθαηξα, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ 

απνζθξαγηζζεί. 
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Ζ Δ.Δ.Α.Δ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

 

Σέινο, ε απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε δηελΫξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα ιάβεη ρψξα 

ζηηο 14/07/2010 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζηε δηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ 

θαη Νεαπφιεσο, Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ 153 10 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. 

 

B.1.4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. απφ ηε δηεχζπλζε Παηξηάξρνπ 

Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ. 153 10, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ, ηει +302106506800, 2106506709. Ζ παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο 

είηε κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) απφ 23/04/2010 

ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Δ.Δ.Α.Δ. 

δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

 

Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη θαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ζην 

δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε http://www.eeae.gr απφ 23/04/2010.  Γηα ηνλ ηξφπν απηφ δηάζεζεο νη 

παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία: επσλπκία, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ππεχζπλν ππάιιειν, 

έηζη ψζηε ε Δ.Δ.Α.Δ. λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε 

Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά 

έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ‟απηήο.  Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην δηαδίθηπν ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνζηείινπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κέζσ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ζην                  

+30-210-6506711, 210-6506748 γηα ηελ παξαιαβή ηεο, αιιηψο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ 

έρνπλ παξαιάβεη. 

 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο 

Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

http://www.eeae.gr/
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B.1.5. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΧΝ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Οη Πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ήηνη κέρξη θαη 08/07/2010 

 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ – Δ.Δ.Α.Δ. κε ηειενκνηνηππία (θαμ)  ζην  +30-210-6506711, 210-6506748 ή 

ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν mzap@eeae.gr, gkaratz@eeae.gr , ππφςε θαο Μ. Εάππα. 

 

Οη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζπγρξφλσο ζε φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο. Γηθαηνχκελνη 

δηεπθξηλίζεσλ είλαη φζνη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο έρνπλ δειψζεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ην 

αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ.  

 

Ζ απνζηνιή ησλ απαληήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  Καλέλαο 

πξνζθέξνληαο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. 

 

 

B.2. ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

B.2.1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ηδίσο δε κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηελ αξρή ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ, δηπισκάησλ θιπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν, κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε Γηαγσληζκφ, είλαη αλνηθηή, 

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

πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα. 

ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.  Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.    
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Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο 

ηελ Γηαθήξπμε ή / θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

 

B.2.2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

πξνζψπσλ ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο, κε απνδεδεηγκέλε κε απνδεδεηγκέλε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, 

 πνπ δηαζέηνπλ Άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε εξγαζίεο κε ξαδηελεξγέο 

πεγέο αθηηλνζεξαπείαο (εγθαηάζηαζε, απνμήισζε, δηαθίλεζε θιπ) απφ ηνλ αξκφδην 

θνξέα αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο ρψξαο.  Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εμνπζηνδνηεκέλνη 

αληηπξφζσπνη νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη ε άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο 

ρψξαο θαζψο επίζεο θαη επίζεκν έγγξαθν φηη ν αληηπξφζσπνο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ 

αλάιεςε ηνπ έξγνπ 

 πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ISO 9000 γηα ηελ 

παξαγσγή ή/θαη δηάζεζε, εγθαηάζηαζε ξαδηελεξγψλ πεγψλ αθηηλνζεξαπείαο. Γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ παξάγεη θαη ζα δηαζέζεη 

θαη εγθαηαζηήζεη ηε ξαδηελεξγφ πεγή (κεηξηθή εηαηξεία).  

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην λφκν 2513/1997, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή 

ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. 

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά απνθηνχλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, 

ππφ ηηο θαησηέξσ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο: 

 Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 

πξνκεζεπηή ζην θνηλφ ζρήκα θαζψο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. 

 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ ε ζχκβαζε 

θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη 

λα δεηήζεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα 

δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην 

εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην 

ηπρφλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. 

Σα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγµέλε ελαζρφιεζε θαη 

ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπµέλεο γλψζεηο, ζεµαληηθή θαη ηεθµεξησµέλε εµπεηξία ζηνπο ηνµείο ηνπ 

παξφληνο έξγνπ, ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα ∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν Β.3.2. ηεο 

παξνχζαο.  

 

B.2.3. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη:  

(α) δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, φπσο ηζρχεη θαη φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην, ηεξνπµέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηµέλα, φζνη Πξνζθέξνληεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα:  

i.  ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2  

 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ.  

ii.  δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πµβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο  

 θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πµβνπιίνπ.  

iii.  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ  

 πξνζηαζία  ησλ  νηθνλνµηθψλ  ζπµθεξφλησλ  ησλ  Δπξσπατθψλ  

 Κνηλνηήησλ.  

iv. λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηελ λνµηµνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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v. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα 

ρξεσθνπία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ θψδηθα. 

 

(β) είλαη πησρνί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ, 

νη δεκφζηνη νξγαληζκνί).    

(γ) βξίζθνληαη ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θνηλή εθθαζάξηζε (κφλν 

ηα λνκηθά πξφζσπα) ή αλάινγε θαηάζηαζε γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο.   

(δ) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχµθσλα µε ηελ λνµνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεµέλνη ή 

ζχµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία  

(ε) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσµή ησλ θφξσλ θαη 

ηειψλ ζχµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία.  

(ζη) γηα ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ηεο εµεδαπήο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή 

αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιήςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψµαηα ή 

έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο µε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχµθσλα µε ηηο θαηά πεξίπησζε 

εθαξµνδφµελεο γηα απηά λνµνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ή ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη 

επίζεο εάλ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνµνζεηεµάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ηνπ Π.∆ 118/2007, άξζξν 6.   

(δ) ζπκκεηέρνπλ σο ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ 

κέινο ηεο.   

Απνθιείνληαη επίζεο:  

α) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα 

πξνβιεπφµελα ζην άξζξν Β.3.2. παξάγξαθνο Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο  

(β) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηνλ παξφληα Γηαγσληζµφ 

ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν Β.2.2., νη πξνζθέξνληεο πνπ δελ 

ππνβάινπλ ηα νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν Β.3.2. «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Φάθεινο Α» 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.   

(γ) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή 

αλάινγεο απφθαζεο αιινδαπνχ δεκνζίνπ.   
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B.2.4. ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ο Πξνζθέξσλ πξέπεη λα πιεξνί θαηά δήισζε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν Β.3.2. 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο  θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ζην θάθειν πνπ 

θαηαζέηεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν Β.4. «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηεο 

παξνχζαο, ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

ηερληθήο επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη ηελ δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε.  

1. Να δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη κε 

επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ην απνδείμεη, 

πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζήο ηνπ: 

- ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ηνπ. 

- επηρεηξεκαηηθή δνκή. 

- ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Να έρεη θχθιν εξγαζηψλ αλαθνξηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, 

ηφηε ν αζξνηζηηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη 

γηα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο..  

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

παξαπάλσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. 

 

B.3. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

B.3.1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζηελ Διιεληθά ά ζηελ Αγγιηθά γιώζζα. Όια ηα 

απαηηνύκελα ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε γιώζζα Ϊιιε, εθηόο ηεο Διιεληθάο, ζα 

ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθΪ από επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιώζζα. 

 

Καη‟ εμαίξεζε ηερληθνί φξνη είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή ή κφλν ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή. Σα εγρεηξίδηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε ζηελ ειιεληθή, είηε ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα.   
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Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη 

πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ» 

(επσλπκία, δηεχζπλζε, ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά, ηειέθσλν, email, fax) 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

«Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή 

ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head 

AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην 

Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε θαζώο θαη 

απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 

CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999» 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: Γ.β./271/95/09.04.10 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ : ΥΥ/ΥΥ/2010 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 14/07/2010 

 

 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, θαθέινπο, επί 

πνηλή απφξξηςεο, δειαδή:  

ΦΑΚΔΛΟ Α - «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

παξαγξάθνπο. 

ΦΑΚΔΛΟ Β «Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη 

εέλαη ππνρξεσηηθΪ ζθξαγηζκΫλνο.  

ΦΑΚΔΛΟ Γ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη 

εέλαη ππνρξεσηηθΪ ζθξαγηζκΫλνο.  

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο: 

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

Σερληθά ΠξνζθνξΪ:  

- έλα (1) πξσηφηππν  
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- έλα (1) αληίγξαθν. 

Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν. 

 

Όινη νη επηκΫξνπο θΪθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνλ ηίηιν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο 

θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο. 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη 

λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

  

ε Ϋλα από ηα αληέηππα πνπ νξέδεηαη σο πξσηόηππν θαη ζε θΪζε ζειέδα ηνπ, πξΫπεη λα 

αλαγξΪθεηαη επθξηλώο ε ιΫμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξΪθεηαη από ηνλ 

ΠξνζθΫξνληα. Σν πεξηερόκελν ηνπ πξσηόηππνπ εέλαη επηθξαηΫζηεξν από ηα Ϊιια 

αληέηππα, ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο απηώλ κε ην πξσηόηππν. 

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

  

ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν Πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθΪ ζηελ αξρά ηεο πξνζθνξΪο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. 

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά θαη εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα. Όιεο νη 

δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο 
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θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν Πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη 

πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.   

 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ Πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν Πξνζθέξσλ είλαη απνιχησο 

ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη φηη έρεη 

κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ.   

 

ΑληηπξνζθνξΪ ά ηξνπνπνέεζε ηεο πξνζθνξΪο ά πξόηαζε πνπ εμνκνηώλεηαη κε 

αληηπξνζθνξΪ εέλαη απαξΪδεθηε θαη δελ ιακβΪλεηαη ππόςε. 

 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 

Γηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 

δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ Πξνζθεξφλησλ πξέπεη 

λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Οη 

απαληήζεηο απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

Οη αλσηέξσ αξρέο ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ΦΑΚΔΛΟ Γ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ» ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν κφλν απφ ηνλ Πξνζσξηλφ 

Αλάδνρν (Παξάγξαθνο Β.4).   

 

B.3.2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Α «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 

Ο ΦΑΚΔΛΟ Α «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε 

Πξνζθέξσλ, πξέπεη λα πεξηέρεη (εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 θαη 8
α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο): 
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Α. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά ζπκκεηνράο  

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ην πνζφ 

ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο ζπλνιηθήο αμίαο  ηεο 

ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, 

πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ.  

Αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 

(Τπόδεηγκα F.1) θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ 

εθδφηε, ηελ Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη, ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη, ηε ζρεηηθή Γηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ηνπο φξνπο φηη (α) παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, (β) φηη 

ν εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο, (γ) φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ 

δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, (δ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ 

θαη (ε) φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή πέληε (5) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο 

Πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

θαη εηδηθφηεξα:- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη – θαηάπησζε 
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ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα  ε πεξίπησζε πνπ 

πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη γηα ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Β. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

µε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αδηθήµαηα,φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

43 ηνπ Π.Γ. 60/07: 

α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.1998, ζει.1), 

β. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26
εο

 Ματνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 

2). 

γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζει.48). 

δ. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10
εο

 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει.77 Οδεγίαο ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο 28.12.2001, ζει.76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην 

λ.2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α΄ 305). 

 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

 Σα θπζηθά πξφζσπα 

 Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

 Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

 Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνληαο χκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 



Σελίδα 22 από 60 

 

Γ. Παξαζηαηηθό Δθπξνζώπεζεο, ΜΟΝΟ εθφζνλ ν Πξνζθέξνληαο ζπκκεηέρεη ζην 

Γηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

B.3.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Β «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ ζα ζπληαρζεί κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, δνκή, ηάμε θαη αξίζκεζε πνπ έρνπλ ζπληαρζεί νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Άξζξν D.) 

θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξά ζην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. 

 

B.3.4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θΪθεινο Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ, είλαη 

ζθξαγηζκέλνο θαη πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνθέξνληνο. Πξνυπνινγηζκνχ  

#100.000,00# ΔΤΡΧ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, εμφδσλ Σξάπεδαο θαη ινηπψλ εμφδσλ.  

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη απαξαίηεηα ζε ΔΤΡΧ CIF Athens θαη ζα αθνξνχλ ζηελ 

πξνκήζεηα ηεο πεγήο, ζηελ κεηαθνξά ηεο ζηελ Δ.Δ.Α.Δ., ζηελ επί ηφπνπ εγθαηάζηαζε ηεο 

ζηνλ ήδε ππάξρνληα Αθηηλνβνιεηή πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Δξγαζηήξην 

Βαζκνλφκεζεο Οξγάλσλ Ηνληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο, ζηελ απνμήισζε ηεο παιαηάο πεγήο θαη κεηαθνξά ηεο γηα ηειηθή ελαπφζεζε 

(final disposal) ή επαλαρξεζηκνπνίεζε (recycling) ζε εγθεθξηκέλε /αδεηνδνηεκέλε απφ 

αξκφδηα αξρή αθηηλνπξνζηαζίαο εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζηελ ελνηθίαζε container. Θα 

αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

Οη πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ χςνο δαπάλεο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεη 

ε δηαθήξπμε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηελ ηηκή ζε Δπξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Δπξψ πξνο μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη κε πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο.  Σν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξν ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

3. Πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά κε ηελ έλδεημε «ΥΧΡΗ ΚΟΣΟ».  

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

5. Οη ηηκέο ζα δίλνληαη  ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, 

ζην νπνίν ππάγεηαη ε πξνκήζεηα.  ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., 
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απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη 

Πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ 

παξάηαζε απηή, λα ππνβάινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

7. Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Ζ 

θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξψ. 

8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε Πξνζθέξνληεο 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.    

9. Οπνηαδήπνηε έμνδα εθηεισληζκνχ, ζα βαξχλνπλ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

 

B.3.5. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα ηΫζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ηεζζΪξσλ (4) κελψλ.  

 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη Πξνζθέξνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλσηάηνπ νξίνπ είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 

118/2007). 

 

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.  

 

Ο Πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν Πξνζθέξσλ 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 
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 έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη  

 θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

 

B.3.6. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο Πξνζθέξσλ, ν 

νπνίνο ζα ππνβάιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ 

απηψλ. 

 

B.4. ΦΑΚΔΛΟ Γ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΦΪθεινο Γ ππνβΪιιεηαη κόλν από ηνλ Πξνζσξηλό ΑλΪδνρν  

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο), κεηά 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,  νθείιεη λα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά, εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή θαμ, ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

B.4.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

είλαη πησρφο θαη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε θήξπμεο πηψρεπζεο (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ 

θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ).    

         

 Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), κε 

εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαζψο θαη ππεχζπλε 

δήισζε κε αλαθνξά ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

ππφρξενο.     

 

 Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο, κε εκεξνκελία έθδνζεο 

πξνγελέζηεξε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 

Πξνζθέξνληαο -Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 

ππνρξεώζεηο ηνπ. 

 



Σελίδα 25 από 60 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, ην 

νπνίν ζα απνδεηθλχεη αθελφο  ηφζν ηελ εγγξαθή ηνπ ζ‟ απηφ ην φζν θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ην νπνίν αζθεί θαη είλαη ζρεηηθφ κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

 Τπεχζπλε δήισζε κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, φηη είλαη ζπλεπήο 

ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, φηη ν Πξνζθέξνληαο δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ 

άιινπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

B.4.1.1. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΧΠΑ 

ηε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξνληαο - Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν ζα 

πξΫπεη επηπιΫνλ λα θαηαηεζνύλ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί 

ζε θαηάζηαζε θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ζε 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ λνκνζεηεκάησλ ή 

αλάινγεο θαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο Πξνζθέξνληεο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα). 

 

Δπί εκεδαπώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο 

εθδίδεηαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην Γηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 7
α
.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.   

 

Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκΫλεο επζύλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην Γηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

ηε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξνληαο - Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη πλεηαηξηζκόο: 

 Πηζηνπνηεηηθφ λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 
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B.4.1.2. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΡΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ / ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ (ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Π.Γ. 118/07): 

ΓεληθΫο 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο 

ππνβνιή ηνπο. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε 

έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη ην δηθαηνινγεηηθφ λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην Πξνζθέξνληα πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Γηα Έλσζε Πξνζώπσλ 

 „Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ / αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, 

εκεδαπφ / αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ : 

 λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε / Κνηλνπξαμία.  

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη 

θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο.  

 λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο (leader). 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη 

ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη 

ζην Γηαγσληζκφ. 

 Ζ Έλσζε Πξνζψπσλ δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί 

ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα 
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πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε 

Πξνζψπσλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο 

Πξνζψπσλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη 

κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, ε 

χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα 

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

ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

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

ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά 

νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ 

αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ σζηφζν, 

πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

B.4.2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ & 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ, 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 

Ο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξεί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο κε ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα θάησζη: 

 

 Σερληθά & Δπαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα:  

1. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ηερληθή ππνδνµή, ην 

απαζρνινχµελν πξνζσπηθφ θαη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θαη ππνβνιήο ηνπ 

δεηνχµελνπ έξγνπ θαζψο επίζεο πεξηγξαθή ησλ µέζσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

2. Καηάινγν ζπκβάζεσλ ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο  ησλ 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κε  κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε 

εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ 

πνζνχ. 
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 Σεθκεξίσζε σο πξνο ηελ θεξεγγπόηεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

επΪξθεηα:  

 

1. Βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Πξνζθέξνληα (Πιελ ησλ 

Γεκνζίσλ Φνξέσλ). 

2. Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ζηελ 

πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο ηζνινγηζκνχ, ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ.  ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ, ηφηε λα ππνβάιιεη γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη.   

3. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πνπ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο, θαηά 

ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα κηθξφηεξν ησλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν αζξνηζηηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γηα φζεο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. 

 

B.5. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν Β 1.3. ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο.  

 

B.5.1. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη παξαιεθζεί, 

γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, παξνπζία απηψλ πνπ θιήζεθαλ θαη 

ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.  

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν Β.1.3 ηεο παξνχζαο.  ε θάζε ζηάδην ηεο 
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δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη Πξαθηηθά 

ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν (2) φκνηα αληίηππα. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

Απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο Α ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο  Β ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνπλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθηφο απφ ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα, κνλνγξάθνληαη θαηά θχιιν απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (Φάθεινο Γ) δελ απνζθξαγέδεηαη, αιιά 

κνλνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ή 

ηελ πξφζθιεζε.  

 

Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ ζε 

Πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.  

Οη θπξίσο θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ θξαηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.  

 

B.5.2. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΙΥΔΙΧΝ & ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ΦΑΚΔΛΟ Α) 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Φάθειν Α θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ ζε Πξαθηηθφ ηεο.  ην ίδην Πξαθηηθφ θαη εθφζνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πξνθχςεη αλάγθε απφξξηςεο πξνζθνξψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ 

παξνχζα πξνυπνζέζεηο, ε Δπηηξνπή ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο γηα ηηο πξνζθνξέο 

απηέο. Σν Πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη καδί κε ηηο απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο ζηελ Τπεξεζία 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

 

B.5.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (ΦΑΚΔΛΟ Β)  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ελζηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ν πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ελεκεξψλεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ηνπο Πξνζθέξνληεο 

ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξψην ζηάδην ειέγρνπ ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (ελδερνκέλσο κεηά ηελ επηηπρή άζθεζε ελζηάζεσλ) γηα ηελ 

εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο απαηηήζεηο - 

Πξνδηαγξαθέο ηα παξερφκελα απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα: 

Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ηηο απνδεθηέο 

πξνζθνξέο θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία 

απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, δηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία ην/α Πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα 

ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

 

B.5.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  (ΦΑΚΔΛΟ Γ) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ελζηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, νη ζθξαγηζκέλνη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη – γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ 

απνδεθηέο – ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο.   

Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ελεκεξψλεη κε αλαθνίλσζή ηνπ ηνπο Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ 

νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

(ελδερνκέλσο κεηά ηελ επηηπρή άζθεζε ελζηάζεσλ) γηα ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν, φπνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ ηερληθά 

απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξακέλνπλ ζηελ 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ψζηε λα επηζηξαθνχλ ζηνπο Πξνζθέξνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία: 

Διέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν 

πξνέξρεηαη απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφηε επηβαξχλεηαη κε έμνδα 

εθηεισληζκνχ θαη ινηπά έμνδα ηα νπνία ζα πξνζηεζνχλ ζηελ αξρηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ζα 

αμηνινγεζεί κε βάζε ηε ζπλνιηθά πξνθχπηνπζα ηηκή.  Σα αλσηέξσ έμνδα ζα βαξχλνπλ ηελ 

Δ.Δ.Α.Δ. 
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Υαξαθηεξίδεη σο ππεξβνιηθά ρακειέο ηηο πξνζθνξέο πνπ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 85% ηεο 

δηακέζνπ ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ε αλάινγε πεξίπησζε δεηά απφ ηνλ 

Πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο. Δάλ θαη 

κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά 

ρακειέο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

Δθφζνλ ππάξρνπλ απνξξηπηέεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνζθνξέο, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην 

Πξαθηηθφ απφξξηςεο ζηελ Τπεξεζία, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο 

ιφγνπο απφξξηςεο, ψζηε λα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφξξηςεο. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο απνξξηθζέληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ ή ηελ εθδίθαζε απηψλ, ε Δπηηξνπή 

πξνρσξά ελ ζπλερεία ζηελ θαηάηαμε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νδεγείηαη 

ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 

B.5.5. ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Β 5.4. θαη ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ ή ηελ 

εθδίθαζε απηψλ, ε Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάηαμε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ζηελ αλΪδεημε ηνπ Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ.   

Ζ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ εληφο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξνζθέξνληα κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή.  Ζ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ 

Πξνζθεξφλησλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο - αθνχ ζηαζκηζηνχλ νη 

αμηνινγήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλαδεηθλχεηαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, σο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο 

επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη 

Πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γηελέξγεηαο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.  Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ ψζηε λα αζθήζνπλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 
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B.5.6. ΔΛΔΓΥΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ΦΑΚΔΛΟ Γ) 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο, ν 

Πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο εέθνζη (20) 

εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε 

παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν Β.4. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (ΦΑΚΔΛΟ Γ – 

Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ). 

 

Ο θάθεινο (ΦΑΚΔΛΟ Γ) δηαβηβάδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαη ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζα ελεκεξψζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ φινπο ηνπο 

Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο είραλ θξηζεί απνδεθηέο κέρξη απηφ ην ζηάδην, γηα 

ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ην ρψξν φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (ΦΑΚΔΛΟ Γ). Ζ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο 

θαηαθχξσζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαη λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ 

είηε ηελ απφθαζή ηεο πεξί ηεο αλαθήξπμεο ηνπ Πξνζσξηλνχ σο Οξηζηηθνχ Αλαδφρνπ, είηε 

ηεο απφξξηςήο ηνπ, αλαιχνληαο θαη ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, δηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία ην/α Πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν Β.4. ηεο 

Γηαθήξπμεο, αλαδεηθλχεηαη Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ν Πξνζθέξσλ κε ηελ ακέζσο επφκελε 

πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε πξνζθνξά κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 

Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Πξνζθέξσλ ππνβάιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ Β.4. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην Πξνζθέξσλ δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην πξν ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ Β.4., θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνζθέξνληα. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνζθέξνληα εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε Γηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ άξζξνπ Β.4.2. 

(εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

 

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ΦΑΚΔΛΟ Γ), ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

 

B.5.7. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλήζεηο επί ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

 ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή ζπκπιεξψζεσλ ή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή  γηα 

ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Τπνρξενχηαη δε λα ηηο πξνζθνκίζεη 

εγγξάθσο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε Δπηηξνπή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε θαη 

ην νπνίν δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

 Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. ε πεξίπησζε 

κε πξνζθφκηζεο ησλ δηεπθξηλίζεσλ ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

B.6. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηνη.  

Οη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη 

επίζεο πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε.  
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Οη απνξξίςεηο ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη κεηά απφ ηελ δηαβίβαζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ησλ ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο πνπ κεξηκλά γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφξξηςεο. 

 

B.7.  ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζε θάζε επηκέξνπο ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ, ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. Ζ πξφζβαζε είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηελ δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζε θάζε επηκέξνπο ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη φρη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή. 

Γελ επηηξέπεηαη πξφζβαζε ζε έγγξαθα πξνζθνξψλ ηα νπνία νη Πξνζθέξνληεο έρνπλ 

δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά. 

 

B.8. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΣΑΔΙ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηιέρζεθαλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ 

πξνζθπγή θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2522/97 θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ν 

πξνζθεχγσλ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο ηζρπξηδφκελεο σο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Γηθαηνχληαη επίζεο λα ππνβάινπλ έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. Γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε παξάβνινπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Οη ελζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ (Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ – Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ), απνζηέιινληαη 

ζηελ Δπηηξνπή θαη απηή γλσκνδνηεί πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη αλαξκνδίσο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θαμ ζηνλ εληζηάκελν – πξνζθεχγνληα.  

 

Οη Πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη επίζεο λα ππνβάινπλ πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 

νπζίαο, θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θπξψζεηο ζε βάξνο 

ηνπο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έιαβαλ 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
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B.9. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, θαη 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηπρφλ ελζηάζεσλ ή πξνζθπγψλ, ε Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε βέβαηα πνπ ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

δηθαηνινγεηηθά ή απηά απνδεηρζνχλ αλεπαξθή, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ θιήζε γηα 

πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ επφκελνπ θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο Πξνζθέξνληα.  

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο κε θαμ, ψζηε λα 

αζθήζνπλ ηπρφλ ηηο ελζηάζεηο – πξνζθπγέο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ζηνλ Αλάδνρν δελ 

ζπλνδεχεηαη κε πξφζθιεζε ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη δελ νδεγεί ζηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηπρφλ ελζηάζεσλ ή πξνζθπγψλ ή ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθδίθαζεο απηψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Β.11 ηεο παξνχζαο.  

 

B.10. ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ – ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα: 

 Kαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε.   

 Καηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ επηιεγέληα ηειηθφ Αλάδνρν 

κεηά απφ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο θη αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζνχλ φινη νη Πξνζθέξνληεο πνπ είραλ 

ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

 Μαηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε 

ή κε ησλ φξσλ.   

 Μαηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Σελ καηαίσζε  ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

 γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

 εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  
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 εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.  

 

 

B.11. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Τπνρξενχηαη δε λα πξνζθνκίζεη: 

 ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν C.6. ηεο παξνχζαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, ζε πεξίπησζε πνπ 

ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία. 

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηε βάζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ απνηειεί κέξνο ησλ ηεπρψλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, αθνχ ζπκπιεξσζεί κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα θαη 

κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ Γηαθήξπμε, 

νχηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Σν 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, Γηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα 

ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη γηα ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο 

ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε ζρεηηθή πξφζθιεζε απεπζχλεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη θαμ 

ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη 

λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ 

αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη 

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

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαη θαηαπίπηεη ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ. 
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B.12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη πιεξσκέο γίλνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη θιηκαθψλνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

Δέηε, 

α. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο 10 εκεξψλ ζα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή 

πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ηηκήκαηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), κε 

θαηάζεζε ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζχκθσλα κε 

ην ππφδεηγκα F.3. ηεο παξνχζεο.  Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε ην 

Νφκν 2362/95 "Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο". Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

Σν ππφινηπν εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ηηκήκαηνο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηεζεί ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο.  

 

Δέηε, 

β. ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ επηζπκεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν πιεξσκήο απφ απηφλ πνπ 

πξνηείλεηαη αλσηέξσ, κπνξεί λα ηνλ πξνηείλεη κε ηελ επηθχιαμε απνδνρήο ηνπ απφ ηελ 

Δ.Δ.Α.Δ.  

 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην 

ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία απηήο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Αλ κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο (ηνπ Αλαδφρνπ) ππάξρεη ζχκβαζε 

απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο απηήο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ πεξί παξαθξάηεζεο θφξνπ, Ν. 

2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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Γηα ηελ πιεξσκή απαηηνχληαη: 

1. Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο φπνπ ζα 

βεβαηψλεηαη ε παξαιαβή ηεο πεγήο θαζψο θαη ε επηηπρήο θαη πηζηή εθπιήξσζε φισλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

2. Σηκνιφγηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, κε ηε ζπλνιηθή ή ζπκβαηηθή αμία αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο  αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ έρεη επηιεγεί 

3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

4. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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C. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΤΜΒΑΗ : 

ΑΞΙΑ : #...............# ΔΤΡΧ 

ΠΛΔΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Φ.Π.Α.  

 

ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη 

εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head 

AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο 

Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη 

εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 

148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999.» 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο ζήκεξα, ηελ ………………….., εκέξα ……….. κεηαμχ ησλ 

εμήο ζπκβαιινκέλσλ: 

 

 ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, θαινχκελεο ζην 

εμήο ζηε ζχκβαζε απηή κε ηε ιέμε Δ.Δ.Α.Δ., λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ 

Πξφεδξν Γ.. ηεο Δ.Α.Δ.Α. Γξ. Υξάζην ΥνπζηΪδα θαη 

 

 ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νίθνπ «……………………………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ 

……………………………………………………… – κε ΑΦΜ………………… –

λφκηκα εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ θ…………………… θαινχκελνο ζην εμήο ζηε 

ζχκβαζε απηή κε ηε ιέμε «ΑΝΑΓΟΥΟ» θαη 

 

Αθνχ έιαβαλ ππ‟ φςηλ ηνπο ηα αθφινπζα: 

 

1. φηη ε Δ.Δ.Α.Δ. κε βάζε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα θιεηζηήο  ξαδηελεξγνχ 

πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηφπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή 

Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην Δξγαζηήξην Βαζκνλφκεζεο Οξγάλσλ Ηνληηδνπζψλ 

Αθηηλνβνιηψλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ, θαζψο θαη ηελ απνμήισζε, κεηαθνξά θαη εμαγσγή ηεο 

παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 

148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999, 

2. ηελ κε αξηζκφ Γ.β./271/95/09.04.10 Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ 

Γηαγσληζκνχ. 
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3. φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ αλσηέξσ Γηαγσληζκφ δήισζε φηη δηαζέηεη 

ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία θαη κε βάζεη απηή ππέβαιιε ηελ 

ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έζεζε κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ε Δ.Δ.Α.Δ 

4. φηη ε Δ.Δ.Α.Δ. απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο απηέο ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

5. ηελ κε αξηζκφ …….…………………… Απφθαζε Αλάζεζεο ηεο Δ.Δ.Α.Δ.. 

6. θαη ηελ κε αξηζκφ …….……………………… θαηαθπξσηηθή επηζηνιή ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 

πκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

C.1. ΟΡΙΜΟΙ 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθά, ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο: 

Έξγν 

Ζ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε 

απηή, πινπνίεζε απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην άξζξν C.4. 

 

Γηνηθεηηθά εληνιά 

Οπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζρεηηθά 

κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.   

 

Έγγξαθν 

Κάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, 

ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

 

ΗκΫξα 

Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα.   

 

ΠξνζθνξΫο  

Ζ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη 

απνηειεί κε απηή εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν. 
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ύκβαζε 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κεηαμχ Δ.Δ.Α.Δ. θαη ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θιεηζηήο 

ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ 

Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209, πνπ 

βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ 

ζηελ Ε.Ε.Α.Ε. θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  AMERSHAM 

TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999» 

φπσο απηή είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

 

ΠαξαδνηΫα 

Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πξνο ηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο 

θαη φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ. 

 

Σεθκεξέσζε 

Οπνηνδήπνηε πιηθφ, ζε έληππε ή / θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ αθνξά ηελ εθπφλεζε ηνπ 

Έξγνπ, θαη θάζε άιιν ρεηξφγξαθν πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα Παξαδνηέα. 

 

Παξαξηάκαηα 

 Σν ΠαξΪξηεκα 1 «Πεξηγξαθή & εθηέιεζε έξγνπ», 

 Σν ΠαξΪξηεκα 2  «.....» 

 Σν ΠαξΪξηεκα 3 «........» θαη  

 Σν ΠαξΪξηεκα 4 «........» 

 

C.2. ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (έγγξαθα, Γηνηθεηηθέο 

εληνιέο) πξαγκαηνπνηείηαη ηαρπδξνκηθά, ηειεγξαθηθά, ηειεηππηθά ή ηειεκνηνηππηθά ή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή θαη ηδηνρείξσο, σο αθνινχζσο: 

 

Γηα ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

Δ.Δ.Α.Δ. 

Σαρ.Γ/λζε: Παηξ. Γξεγνξένπ & Νεαπόιεσο  

Σαρ.θώδ.:153 10, Πόιε: Αγέα Παξαζθεπά, Αζάλα 

E – mail: __________________________ 

Σει.:210 6506700  - Φαμ: 210 6506748, 210 6506711 

--------------------------- 

Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ: 
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«_____________________» 

Σαρ.Γ/λζε: ____________________ 

Σαρ.θώδ.: ___ __, Πόιε: __________________ 

E – mail: __________________________ 

Σει.:______________ - Φαμ ______________  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημή ηνπ.   

 

C.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ χκβαζε πεξηιακβάλεη κε ζεηξά ηεξαξρίαο: 

α) Σν Δπηζπλαπηφκελν ζρέδην ζχκβαζεο (φπσο ζα ζπκπιεξσζεί). 

β) Σηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη έρνπλ 

παξαζρεζεί). 

γ) Σελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

δ) Σελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

ε) Σελ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ. 

ζη) Σα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο απνηεινχκελα απφ ην έληππν πιηθφ πνπ ππνβιήζεθε κε 

ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

 

C.4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη «ε Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 

(148TBq-4000 Ci) θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R 

Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209, πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην 

Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε θαζώο θαη 

απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 

CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999 θαη ζχκθσλα κε ηα 

φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπλνδεπκέλεο κε ηε παξνχζα ζχκβαζε πξνζθνξέο 

(Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή) πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζην δηελεξγεζέληα 

Γηαγσληζκφ θαη νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.   

 

ηηο ίδηεο πξνζθνξέο αλαθέξνληαη θαη Δηδηθνί Όξνη ζρεηηθνί κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θπξίσο ζχκβαζεο. 
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C.5.  ΓΛΧΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ χκβαζε είλαη ζπληεηαγκέλε ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή  γιψζζα.  

 

C.6. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα θαηαζέζεη Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην πνζφ 

ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ.  

Αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 

(Τπφδεηγκα F.2.) θαη πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, 

παξ. 3 θαη παξ. 5γ ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιινκέλνπο. 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ πεξίπησζε απνδεκίσζεο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. εμαηηίαο θζνξάο ή δεκηάο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ 

ζε πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

θαηέζεζε ηελ κε αξ. _____________________ εγγπεηηθή επηζηνιή, ηνπ / ηεο 

__________________________________________ γηα ην πνζφ ησλ Δπξψ 

_________________________________________________ (€ #_________#). 

 

 

C.7. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ & ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Ζ ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζχκθσλα κε ηελ απφ _____________ νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ                                                             Δπξώ 

_____________________________ (_________ €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, 

ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ζα θαηαβιεζεί  φπσο επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 

Β.12 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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Ζ ζπλνιηθά δαπΪλε δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ Δπξώ 

____________________________________________ (€__________) θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο  Δ.Δ.Α.Δ.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην 

ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία απηήο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

Γηα ηελ πιεξσκή απαηηνχληαη: 

 1.  Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο φπνπ ζα 

βεβαηψλεηαη ε παξαιαβή ηεο πεγήο θαζψο θαη ε επηηπρήο θαη πηζηή εθπιήξσζε φισλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

2. Σηκνιφγηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, κε ηε ζπλνιηθή ή ζπκβαηηθή αμία αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο  αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ έρεη επηιεγεί 

3.  Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

4.  Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο 

ζα ππνινγίδνληαη επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, ρσξίο ΦΠΑ θαη βαξχλνπλ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.   

 

C.8. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ............. κελώλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο άηνη από __________ Ϋσο ________,.  

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ε Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη φηαλ ππάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη, λα πξνβεί κε 

απφθαζή ηεο, πνπ ζα θνηλνπνηεζεί έγθαηξα ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ζηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 

δηαθνπή ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη θακία απνιχησο αμίσζε 

γηα ηπρφλ απνδεκίσζε.   

Ζ παξαιαβή ηεο πεγήο θαζψο ν έιεγρνο αθελφο ηεο εγθαηάζηαζήο ηεο  αθεηέξνπ ηεο 

απνκάθξπλζεο ηεο παιαηάο πεγήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί άπαμ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ιφγν απηφ κε ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ..  

Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο εθφζνλ δηαπηζηψζεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο, απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ή ηηο πξνδηαγξαθέο, δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ θαηά ηα παξαπάλσ επίζεκε παξαιαβή 

θαη κπνξεί λα εηζεγείηαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε. 
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C.9. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη απφ θάζε ηερληθή άπνςε ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζα αλαπηχμεη γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο λέαο πεγήο θαζψο θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο παιαηάο. Θα 

πξέπεη λα  εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθηειέζεη θαη εηδηθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ, ζηελ αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

ηδηαηηέξσλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία, δνκή, έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ . 

 

C.10. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

C.10.1. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξεψλεηαη: 

α) Να ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο ειιεληθνχο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο: 

 ζρεηηθέο κε ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη, επζχλεηαη δε πξνζσπηθά γηα θάζε παξάβαζε 

ηνπο. 

 πεξί ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο φινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί  

ζην αλαηηζέκελν έξγν. 

   Δπίζεο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ κε ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα 

Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, Ππξαζθάιεηαο θιπ. πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη.   

 

β) Ν' αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή δεκηέο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  Δπίζεο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πνπ ζα 

πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε ππαιιήινπο πνπ απαζρνιεί γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

γ) Να γλσζηνπνηεί ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ φηη:  

 νπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή ή λφκηκε ζρέζε έρεη κε ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

 θέξεη φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο ζπκβάζεσο πνηληθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο,  

   Δπίζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο 

θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ην νπνίν ζα θξηζεί απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. σο αθαηάιιειν 

(γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν) κφιηο εηδνπνηεζεί ζρεηηθά 

εγγξάθσο.   
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C.11. ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

Με απφθαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ. κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα θαηά 

πεξίπησζε ήηνη:  

 Αλ δελ εθηειεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαηά 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν: Δπξώ Δέθνζη ρηιηΪδεο (20.000,00 €) 

  εθφζνλ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. σο 

πξνο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ: Δπξώ ΠΫληε ρηιηΪδεο (5.000,00 €) 

 δε θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή παξαιείςεσλ:  Δπξώ ΓΫθα 

ρηιηΪδεο (10.000,00 €) 

Οη αλσηέξσ ξήηξεο αθνξνχλ θάζε θαηά πεξίπησζε παξάβαζε θαη ζε πεξίπησζε 

επαλάιεςεο γηα δεχηεξε θνξά, δηπιαζηάδνληαη ή κπνξεί γηα ηξίηε θνξά λα ηξηπιαζηαζηνχλ, 

κε απνθιεηφκελεο κεηά ηελ ηξίηε επαλάιεςε θαη ηεο θήξπμεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο 

έθπησηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07.  

Ο θαηά ηα παξαπάλσ αθαηάιιεινο ηξφπνο ή πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

θαηά ηε δηθή ηεο απνθιεηζηηθά θξίζε, θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε θαη πείξα, ρσξίο ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ λα έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα εθηφο εθείλνπ ηεο έθθξαζεο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηεο δηθήο ηνπ γλψκεο ή πιεξνθφξεζεο, επεμήγεζεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά. 

   

Δθφζνλ επηβιεζεί ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πνηληθή ξήηξα θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε απηήλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή βάζε ηνπ Ν. 

2522/1997  ή έλζηαζε βάζε ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 άξζξνπ 15, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Δπί ηεο πξνζθπγήο 

απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή 

κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

Αλ γίλεη δεθηή ε πξνζθπγή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή εμαιείθεηαη ή 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ε παξαθξαηεζείζα πνηληθή ξήηξα απνδίδεηαη ζηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα 

πνηλή. 

  

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο παξαίηεζεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπκβαηηθήο ρξνληθήο πεξηφδνπ, επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 
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β. Ζ  Δ.Δ.Α.Δ. έρεη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε λνκηθήο δηεθδίθεζεο απφ ζεηηθέο θαη 

απνζεηηθέο δεκηέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαθεξφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχεη ην άξ. 34 

ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

C.12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ χκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δ.Δ.Α.Δ. κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο  απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα. ηελ πεξίπησζε πνπ 

απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

απηνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή 

αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ.  

 

C.13. ΜΔΣΑΘΔΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ζ  Δ.Δ.Α.Δ. δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα επηκήθπλζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ 

Έξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ¼ ηνπ αξρηθά πξνβιεπφκελνπ χζηεξα απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ.  Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην έξγν, 

ν ΑΝΑΓΟΥΟ θεξχζζεηαη έθπησηνο.   

Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο 

ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε  εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ.   

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζπζηεξεί ή 

πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο επζχλεο ηνπ γηα 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.   

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, εληφο 15 εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε γεγνλφηνο πνπ ελδέρεηαη λα 
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πξνθαιέζεη ηέηνηνπ είδνπο θαζπζηέξεζε, ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. αίηεκα κεηάζεζεο ηεο 

πξνζεζκίαο εθηέιεζεο, ηελ νπνία θξίλεη φηη δηθαηνχηαη, παξέρνληαο πιήξε θαη ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ακέζσο δπλαηή ε εμέηαζή ηνπ.  Ζ Δ.Δ.Α.Δ. 

εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη απνθαζίδεη εάλ δηθαηνινγείηαη λα δνζεί κεηάζεζε 

θαη πφζε, είηε γηα ην κέιινλ είηε κε αλαδξνκηθή ηζρχ.   

Μεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο χκβαζεο, είλαη 

δπλαηφ λα εγθξηζεί, κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία θαη ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ πνπ 

αλάγνληαη ζε άιινπο ιφγνπο, ππφ ηε ξεηή αίξεζε φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ δεζκεχεηαη, κε ηελ 

αίηεζή ηνπ, φηη ε κεηάζεζή ηνπ δε ζα επεξεάζεη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 

Ζ κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο δελ ζπλεπάγεηαη θχξσζε, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν κεξψλ θαη πξνυπνζέηεη φηη εμαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.    

 

C.14. ΔΚΥΧΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο 

ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο  Δ.Δ.Α.Δ. Καη‟ εμαίξεζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα 

εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Δ.Δ.Α.Δ. γηα ηελ θαηαβνιή 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

C.15. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξεψλεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

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

εγγξάθσο απηά ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο 

ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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C.16. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εγγπάηαη πξνο ηελ Δ.Δ.Α.Δ. φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο θαη φηη φια ηα πιηθά – πξντφληα, νη ππεξεζίεο, θαη ν 

εμνπιηζκφο ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

χκβαζε απηή θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγίεο, απνηειέζκαηα 

θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ή επηηξέπεηαη λα 

πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ αλάιεςε ηεο αλσηέξσ 

πξνζδηνξηδφκελεο επζχλεο ζα ζπληζηά (απνηειεί) ηζρπξφ φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξάςεη ν αλάδνρνο κε ηελ ΔΔΑΔ, ε παξάβαζε ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάδεηαη (επηιχεηαη) απφ 

ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα (Βιέπε άξζξν C.18. ηεο χκβαζεο, Δθαξκνζηέν 

Γίθαην). 

 

C.17. ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ πινπνηήζεη ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, 

παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

β) Όηαλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθρσξεί ηε χκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. 

γ) Όηαλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή  δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί 

ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

δ) Όηαλ εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηεο εθ 

κέξνπο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. θαηαγγειίαο. Καη‟ εμαίξεζε, ε Δ.Δ.Α.Δ. δχλαηαη, θαη‟ ελάζθεζε 

δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα 

ηάμεη εχινγε (θαη‟ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε  

Δ.Δ.Α.Δ. γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε 

ζεξαπεπζείζα. 

 

Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ιχζε ηεο χκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη 

κεηά απφ αίηεζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ.: 
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α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ  επηβάιινληαη 

γηα ηελ δηαζθάιηζε  πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Δ.Δ.Α.Δ. φπνην πιηθφ- πξντφλ, έξγν ή 

εξγαζία (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε).  

γ) Να παξαδψζεη ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά  ή άιια αγαζά ηεο  πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ.  

 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Δ.Δ.Α.Δ. βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε  ηελ 

χκβαζε πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ζ Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απνδεκίσζε γηα θάζε 

δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο 

χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 

 

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο παξαίηεζεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

 Ζ Δ.Δ.Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε λφκηκεο δηεθδίθεζεο απφ ζεηηθέο θαη 

απνζεηηθέο δεκηέο πξνθχςνπλ απφ ηελ αλαθεξφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ.   

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζή ηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/07.   

 

 

C.18. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Ζ  χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Δ.Δ.Α.Δ. θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
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θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ 

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

αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

 

C.19. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ., ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο ζχκβαζεο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη 

γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε. Τπνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη 

θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο 

απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Δ.Δ.Α.Δ. δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ., νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Δ.Δ.Α.Δ.  Γελ δεζκεχεη ηελ Δ.Δ.Α.Δ. 

κε θαλέλα ηξφπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη φια ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, 

παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' 

απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη αθνξνχλ ζε 

ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

 

C.20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε ζηελ Διιεληθή  θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 Ζ θαζπζηέξεζε ή ε παξάιεηςε άζθεζεο απφ ζπκβαιιφκελν κέξνο νπνηνπδήπνηε απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηεο παξνχζαο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζή ηνπ απφ απηά. 

 Ζ αθπξφηεηα κέξνπο ηεο παξνχζεο δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα νιφθιεξεο ηεο χκβαζεο. 

 Ζ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ πνπ 

πεξηέρεη. 

 Σα ππνγξάθνληα ηελ παξνχζα χκβαζε κέξε θαηά ξεηή δήισζή ηνπο έρνπλ πιήξε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα γηα ηηο εθαηέξσζελ δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. 
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 Ζ παξνχζα χκβαζε θαηαξηίζηεθε ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα. Σν θάζε πξσηφηππν 

ππνγξάθηεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Απφ δχν (2) 

πξσηφηππα έιαβαλ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε Δ.Δ.Α.Δ. αληίζηνηρα. 
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D.  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Ι.  Πξνκάζεηα ξαδηελεξγνύ πεγάο, 

1. Ζ πεγή ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θεθαιή ηειεζεξαπείαο Model C-9-R teletherapy 

Head AMS/PICKER HEAD s/n 209.  

2. Πεγή Co-60 θιεηζηνχ ηχπνπ κε νλνκαζηηθή ξαδηελέξγεηα 148 TBq – 4000 Ci 

3. Σν ξαδηελεξγφ πιηθφ ζα είλαη έγθιεηζην ζε θέιπθνο δηπιψλ ηνηρσκάησλ (double 

encapsulated sealed source)  

4. Γηαζηάζεηο ξαδηελεξγνχ πεγήο (core) : δηάκεηξνο 20 mm κήθνο < 35 mm.  

5. Θα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο (calibration certificate) γηα ηε ξαδηελέξγεηα 

6. Θα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ δηαξξνήο (leakage test)  

7. Γηα ηε κεηαθνξά ηεο πεγήο ζα δηαηεζεί  θαηάιιειν εγθεθξηκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν / 

αδεηνδνηεκέλν απφ αξκφδηα αξρή αθηηλνπξνζηαζίαο δνρείν κεηαθνξάο (transport 

container) ηχπνπ B(U). Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ην πηζηνπνηεηηθφ /άδεηα ρξήζεο 

(certificate) ηνπ δνρείνπ κεηαθνξάο.  

 

ΙΙ. ΔγθαηΪζηαζε ξαδηελεξγνύ πεγάο 

1. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο πεγήο ζα γίλεη επί ηφπνπ ζηελ θεθαιή αθηηλνζεξαπείαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βαζκνλνκήζεηο Οξγάλσλ Ηνληηδνπζψλ 

Αθηηλνβνιηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Αγία Παξαζθεπή, Αηηηθή. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ζα γλσξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρψξνπ (π.ρ. πξνζπέιαζε, δηαζηάζεηο 

θηβσηίσλ θιπ) γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πεγήο.   

3. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξείαο ζα αλαιάβεη λα παξαδψζεη ην ζχζηεκα αθηηλνζεξαπείαο ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πεγήο.  

4. Ζ εηαηξεία ζα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ / έγγξαθν (acceptance test certificate) γηα ηελ 

νξζή εγθαηάζηαζε ηεο πεγήο.  

5. Ζ εηαηξεία ζα δηελεξγήζεη service ζην ζχζηεκα θίλεζεο ηεο πεγήο (drum) θαη 

αληηθαηάζηαζε – εθφζνλ απαηηείηαη – ηνπ ειαηεξίνπ επαλαθνξάο ηεο πεγήο ζε αζθαιή 

ζέζε OFF.  

6. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πεγήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο 

ρψξαο ηεο, νη νπνίεο ηεο επηηξέπνπλ λα αλαιακβάλεη εξγαζίεο κε ξαδηελεξγέο πεγέο 

πςειήο ξαδηελέξγεηαο. 

7. Optional : Δπηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηεηλνχ πεδίνπ ηε θεθαιήο (επηδηφξζσζε 

ή/θαη αληηθαηάζηαζε κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο ιάκπαο θσηεηλνχ πεδίνπ)    
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ΙΙΙ. ΑπνκΪθξπλζε παιαηΪο ξαδηελεξγνύ πεγάο 

1. Αζθαιήο απνμήισζε ηεο παιαηάο πεγήο  AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 

0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999 

2. Σνπνζέηεζε ζε θαηάιιειν εγθεθξηκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν / αδεηνδνηεκέλν απφ αξκφδηα 

αξρή αθηηλνπξνζηαζίαο δνρείν κεηαθνξάο (transport container) ηχπνπ B(U) γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο πεγήο. Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ην πηζηνπνηεηηθφ /άδεηα ρξήζεο 

(certificate) ηνπ δνρείνπ κεηαθνξάο.   

3. Δμαγσγή ηεο πεγήο απφ ηελ Διιάδα γηα ηειηθή ελαπφζεζε (final disposal) ή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε (recycling) ζε εγθεθξηκέλε /αδεηνδνηεκέλε απφ αξκφδηα αξρή  

αθηηλνπξνζηαζίαο εγθαηάζηαζε. Απαηηείηαη απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη αδεηνδνηεκέλνο θαη επηηξέπεηαη γηα ηέηνηεο εξγαζίεο 

4. Μεηαθνξά ηεο πιήξεο θπξηφηεηαο (possesion) ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο.  

5. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεγήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο 

ρψξαο ηεο, νη νπνίεο ηεο επηηξέπνπλ λα αλαιακβάλεη εξγαζίεο κε ξαδηελεξγέο πεγέο 

πςειήο ξαδηελέξγεηαο. 

 

ΙV. Πξνζσπηθό – Δθπαέδεπζε  

1. Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη φιν ην απαξαίηεην ηερληθφ πξνζσπηθφ (ηνπιάρηζηνλ 2 

άηνκα), ην νπνίν ζα δηαζέηεη θαηάιιειε θαη πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε γηα ηηο εξγαζίεο.  

2. Θα ππνβιεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηερλνγλσζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο.  

3. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

αθηηλνπξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη.  

 

V. Τπνρξεώζεηο ΔΔΑΔ 

Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ζα κεξηκλήζεη θαη αλαιάβεη γηα  

1. Σελ έθδνζε ησλ αδεηψλ εηζαγσγήο, εμαγσγήο ζηελ θαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηεο άδεηαο 

κεηαθνξάο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν 

2. Σελ εχξεζε θαη ελνηθίαζε θνξηεγνχ νρήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πεγψλ εληφο ηνπ 

Διιεληθνχ εδάθνπο κε πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ADR νδεγνχο 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί   εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
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D. TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

I. Procurement of sealed radioactive source 
 

1. The procurement refers to a high activity Co-60 sealed radioactive source with nominal 

radioactivity of 148 TBq – 4000 Ci.  

2. The radioactive source must be suitable to be installed in the teletherapy head Model 

AMS/PICKER HEAD s/n 209 

3. The radioactive material must be encapsulated in a double wall cell (double encapsulated 

sealed source) 

4. The dimension of the radioactive source core must be 20 mm (or less) in diameter and 

less than 35 mm length 

5. The radioactivity of the source must be declared at the calibration certificate, which will 

be provided as an accompanied document 

6. A leak test certificate of the source must be provided as an accompanied document   

7. A certified / approved transport container B(U) type must be used for the source transport. 

The provider must submit the transport container certificate in advance 

 

   

II. Installation of the radioactive source 

1. The installation of the radioactive source to the teletherapy head must be take place in 

situ, inside the radiation bunker, where the teletherapy head is currently located (i.e. at the 

Ionizing radiation calibration laboratory of the Greek Atomic Energy Commissionm Agia 

Paraskevi, Athens, Attiki, Greece) 

2. The provider must be informed about the ground plan and any space particularities in 

advance (e.g. room access, space and container dimension, steps, corridors etc), in order 

to take all necessary provisions for the transport of the source container close to the 

teletherapy head inside the radiation bunker.   

3. The provider will undertake all provisions to deliver the radiation teletherapy system in 

full and safe operation, as currently occurs (except para 7 below)   

4. The provider will deliver an acceptance test certificate for the safe and proper installation 

of the radioactive source  

5. The provider must perform service and maintenance to the drum that drives the source to 

ON/OFF position. If needed, to replace the spring that rotates the drum and brings the 

source to safe (OFF) position.  

6. The provider or the company that undertakes the installation of the source must submit 

the relevant license(s) issued by the home competent authority, which prove(s) that the 
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provider or the company is licensed to undertake work with high activity radioactive 

sources 

7. Optional : The provider is requested to fix the system of the light field of the teletherapy 

head, by fixing or replacing the power supply / voltage transformer and/or the lamp      

 

 

III. Decommissioning of the “used” radioactive Co-60 source 

The provider must undertake the following work for the decommissioning of the existing at 

the teletherapy head radioactive used source:   

1. Safe and secure decommissioning / dismantling of the existing used radioactive Co-60 

source AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET with nominal radioactivity 

of 148.5 TBq, 4000 Ci on 29/03/1999 

2. Safe and secure placement of the radioactive source in its approved and certified transport 

container B(U) type. The provider must submit the transport container certificate / in 

advance 

3. Export of the radioactive used source for final disposal or recycling at an approved, 

certified and licensed facility abroad.  

4. The provider must undertake full possession of the “used” source through a delivery 

protocol. After this, GAEC has not any responsibility and any claim of the “used” source  

5. The provider or the company that undertakes the decommissioning of the source must 

submit the relevant license(s) issued by the home competent authority, which prove(s) 

that the provider or the company is licensed to undertake work with high activity 

radioactive sources    

 

 

IV. Personnel – Training 

1. The provider must have all necessary technical staff, at least 2 persons, to complete the 

project with safe and secure manner. The personnel involved must have the appropriate 

certified training and radiation protection knowledge and experience for all the works that 

they will undertake.  

2. The provider must submit the training certificates and the radiation protection competence 

of the personnel involved 

3. The provider must take all provisions for the radiation protection of the technical staff and 

will undertake all the responsibility for the safe work of its personnel. Relevant 

declaration must be submitted in advanced  
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V. GAEC obligations 

The Greek Atomic Energy Commission will undertake all provisions to 

1. issue the import and export licenses for the “new” and “used” radioactive sources, 

respectively 

2. offer a vehicle and ADR certified drivers for the transport of the radioactive sources 

in the Greek territory   

 

DURATION OF THE PROJECT 

The project must be completed in 3 month period after the bilateral approval of the relevant 

contract 
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F. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 

F.1. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Δ.Δ.Α.Δ. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Σε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ 

………..,} 

{ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

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

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

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

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

εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο,} 

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

δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ……………….. ζπλνιηθήο 

αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

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

{ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο 

αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο 

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

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

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

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

ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε 

ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.         

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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F.2. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο ύκβαζεο 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Δ.Δ.Α.Δ. 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Σε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο 

……. Σ.Κ. ………}  

{ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

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

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

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

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

εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 

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

Γηαθήξπμή ζαο. 

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

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή 

ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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F. 3. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Πξνθαηαβνιάο 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Δ.Δ.Α.Δ. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ  

{Σε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………………. Οδφο 

…………………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………}  

{ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

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

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

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

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

εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο.} 

γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ …% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, επξψ ………… 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε αξηζκφ...................θαη ηε Γηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ………., ζην 

πιαίζην ηνπ δηελεξγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηεο …………. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ……… 

………ζπλνιηθήο αμίαο..................................., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ.........................πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε 

βάξνο ηεο Δηαηξίαο …………… ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ 

Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ……………… ή Κνηλνπξαμίαο ……………, ππέξ ηεο νπνίαο 

εγγπφκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ, ζην νπνίν θαη 

κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο. 

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

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή 

ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Δ.Δ.Α.Δ. 

 

 

 

ΓΡ. ΥΡΗΣΟ ΥΟΤΙΑΓΑ 

Τπνγξαθά 


