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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 235 του Ν.4412/2016 
(Βιβλίο ΙΙ με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις που αφορούν τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων 

Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία) 

για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΡΗΤΕΣ  ΣΤΑΘΜΟΙ  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

προϋπολογισμού 180.792,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

προϋπολογισμού 39.928,00  ευρώ υμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

προϋπολογισμού 301.822,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΓΡΕΒΕΝΑ  

προϋπολογισμού 123.820,20  ευρώ υμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

και συνολικού προϋπολογισμού 646.362,40  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ:  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΔΕΔΑ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός T.K.:115 27 

Χώρα Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο  (+30) 216 2000413 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@deda.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Αυγουστίνος Σγουράκης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://deda.gr  

 

Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι ανώνυμη εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β’ του 
Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α’/2005) όπως ισχύει.   

   

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η κατασκευή, λειτουργία, ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://deda.gr 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 και υπό τις 
προϋποθέσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016, της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Προμήθειας αγαθών/Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του Προσαρτήματος των Διαδικασιών Διοίκησης 
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και Εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας.   

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, Κωδ. ΣΑ. ΕΠ0051. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο.2 της Πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
736/24.02.2021 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5070660. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από ίδιους πόρους και δάνεια της ΔΕΔΑ.   

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή δικτύων υποδομής, την επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου και τη σύνδεση οικιακών και 
εμπορικών πελατών με το δίκτυο φυσικού αερίου στις πόλεις Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστικό 
και Μανιάκοι.  

Η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά των προς προμήθεια ειδών.  

Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται κατωτέρω. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL532 

• Σταθμοί τροφοδοσίας δικτύου χαμηλής πίεσης MR-DR 19/4 

• MRS 4100 

• MRS 4160 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 38420000-5 

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των 180.792,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 145.800,00€ ΦΠΑ: 34.992,00€).  

 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL531  

• MRS 4100 

• MRS 4160 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 38420000-5 

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των 39.928,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.200,00€ ΦΠΑ: 7.728,00€).  
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ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL532  

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G4 

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G6 

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G10  

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G16 

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G25 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38550000-5 

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 3 ανέρχεται στο ποσό των 301.822,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 243.405,00€  ΦΠΑ: 58.417,20€). 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL531  

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G4 

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G6 

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G10  

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G16 

• Έξυπνοι μετρητές οικιακής και εμπορικής χρήσης δυναμικότητας G25 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38550000-5 

Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος 6 ανέρχεται στο ποσό των 123.820,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 99.855,00€  ΦΠΑ: 23.965,20€). 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα ΤΜΗΜΑ είτε για περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ είτε για το 
σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Οι προσφορές πρέπει να είναι στο σύνολό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ και όχι σε μέρος αυτών. 

 

Τα προς προμήθεια υλικά για τα τμήματα 3 και 4 θα είναι του ίδιου εμπορικού σήματος. 

 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στον ίδιο προσφέροντα συνδυάζοντας 
οποιαδήποτε από τα ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία έχει υποβάλλει προσφορά υπό την 
προϋπόθεση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής που θα 
έχει δοθεί για κάθε ΤΜΗΜΑ.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ανέρχεται στο ποσό των 646.362,40 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 521.260,00€   ΦΠΑ: 125.102,40€). 

 

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τα τμήματα 1 – 2 σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της και 
για τα τμήματα 3 – 4 σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της.  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως της διάταξης του άρθρ.222 
παρ. 7 του νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

2. του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία». 

3. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

11. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
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Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

17.  του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π”, 

18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

21. της με αρ. 113/7/28.05.2021 Απόφασης Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία περί έγκρισης της διενέργειας και των όρων του παρόντος 
Διαγωνισμού και περί έγκρισης των τευχών του παρόντος διαγωνισμού,  

22. των διατάξεων περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την παρακολούθηση, την 
παραλαβή και τη διοίκηση της σύμβασης, όπως ειδικά ορίζεται στη Διαδικασία Διοίκησης και 
Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΑ (Δ1), 

23. της με αρ. 175074/383 (ΦΕΚ Β’ 1878/24.5.2018) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πράξεων, ύψους και διαδικασίας 
χρηματοδότησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος Α.Ε.» μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», 

24. των Διαδικασιών περί Διοίκησης και Εκτέλεσης συμβάσεων της ΔΕΔΑ μαζί με τα τυχόν 
Προσαρτήματά τους με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση, και ιδίως της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

25. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),  

26. του ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.2019) «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού 
δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 
ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα των άρθρ. 53-55 αυτού. 

27.  της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής σύμφωνα με το υπ’αρ.1975/27.05.2021 έγγραφό 
της. 

28.  της με αριθμό 37/28.11.2018 Απόφασης Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία περί έγκρισης  των τεχνικών προδιαγραφών 
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29.  της με αριθμό 113/28.05.2021 Απόφασης Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής 
Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία περί ανάληψης υποχρέωσης για τον διαγωνισμό  

30.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

31. της με αριθμό 48/06/22.04.2019 απόφασης Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων 
Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, επικαιροποίησης των εφαρμοζόμενων 
Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης συμβάσεων της ΔΕΔΑ 

32. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  05/07/2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00 (μεσημβρινή). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 
π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
28/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε στις 02/06/2021 με 
αρ. αναφοράς: ΕΕ S: 2021/S 105-277708. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(UPL): www.deda.gr. 

 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι οι 
δαπάνες των δημοσιεύσεων επιμερίζονται ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία 
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κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, ο αναθέτων 
φορέας αναλαμβάνει την σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α και στο 
Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. ΕΕ S: 2021/S 105-277708 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στις 02/06/2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.   

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  

• Το σχέδιο της σύμβασης. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την ένοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
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απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων προκαταβολής, καλής εκτέλεσης και καλής 
λειτουργίας, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ).  

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει 
όμως να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ), που ανέρχεται  

• στο ποσό των 2.910,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - 
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, 

• στο ποσό των 640,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ, 

• στο ποσό των 4.860,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ και 

• στο ποσό των 1.990,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ – 
ΓΡΕΒΕΝΑ. 
 

Εάν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, η συνολική 
απαίτηση για το ύψος της εγγύησης αθροίζεται επί ποινή αποκλεισμού με το σύνολο των απαιτήσεων 
κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                                                                                       Σελίδα 14 από 50 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προσατασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν.4129/2013 )(Α’ 52), εφόσον απαιτείται.   Για τα προηγούμενα στάδια της 
κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: 
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της 
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει 
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 
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γ) ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.   

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016  
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντα 
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.10. Οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το 
άρθρο 86 του ν.4635/2019 και παραλείπει τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτές 
προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στους νόμους περί 
εταιρειών (ν.4548/2018, ν.4072/2012, ν.3190/1955), δεν δύναται να συμμετάσχει σε διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (παρ. 5 άρθρου 94 του ν.4635/2019) 
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Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  ίσο 

με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος  για το οποίο υποβάλλουν 

προσφορά, ανά έτος για τα τρία τελευταία έτη.  

  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών απαιτείται να ισούται με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος  
για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ανά έτος για  όσα έτη αυτή λειτουργεί. 

Εάν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, η απαίτηση 
για τον μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών αθροίζεται με το σύνολο των απαιτήσεων κάθε τμήματος 
για το οποίο υποβάλλει προσφορά.  

Σε περι πτωση Κ/Ξ, συ μπραξης η  ε νωσης εταιρειω ν η απαι τηση πρε πει να πληρει ται σωρευτικα . 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Δεν απαιτείται 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 

ή ισοδύναμο αυτού που ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής Προσφοράς.  

Σε περίπτωση Κ/Ξ ή σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, η ανωτέρω απαίτηση, πρέπει να πληρείται από 
το μέλος που είναι επικεφαλής.   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
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λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4,  2.2.5 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα III,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δώσει προσφορά για παραπάνω του ενός ΤΜΗΜΑΤΟΣ και 
τα κριτήρια επιλογής ποκίλλουν από ΤΜΗΜΑ σε ΤΜΗΜΑ , πρέπει να συμπληρώσει ένα ΕΕΕΣ για κάθε 
ΤΜΗΜΑ ξεχωριστά. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για 
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.                      

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 2 του Προσαρτήματος διαδικασιών διοίκησης και εκτέλεσης με 
συμπληρωματικές διατάξεις για την ανάθεση και του άρθρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 
όπως αυτό ισχύει. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις με ημερομηνία έκδοσης έως 
3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρ.73 του ν.4412/2016, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.  
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης 
έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ 
ανωτέρω, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παρ.2.2.3.1, στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ.2.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της παρ.2.2.3.4, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις 
περιπτώσεις α΄και β’ της παρ.2.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της παρ.2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρ.81 
του ν.4412/2016.  

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και 
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν 
λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δεν εφαρμόζεται 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρ. 74 του ν.4412/2016 και 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρ. 305 του ίδιου νόμου και 

ζ) Για την παράγραφο 2.2.3.10, ο προσφέρων υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Οι ανωτέρω  ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους και οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης με ημερομηνία έκδοσης έως 30 
εργάσιμες μέρες  πριν από την ημέρα υποβολής του εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β. 3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εάν είναι ανώνυμες 
εταιρείες άλλως σε κάθε άλλη περίπτωση προσκομίζουν δηλώσεις εισοδήματος για τα τρία τελευταία 
έτη. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών 
ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση 
του συμμετέχοντος, συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν ο οικονομικός φορέας, για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Δεν απαιτούνται ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας βάσει της 
παραγράφου 2.2.6 της παρούσας, συνεπώς δεν έχει εφαρμογή η απόδειξή τους.   

Β.5. Aπαιτείται η υποβολή επικυρωμένου πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας από εθνικά 

πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, από διεθνή πρότυπα που έχουν 

θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - από εθνικά 

πρότυπα, από εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του 

Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα 
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Αντιγράφου Πιστοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο, που ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής Προσφοράς.  

Σε περίπτωση Κ/Ξ ή σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, η ανωτέρω απαίτηση, πρέπει να πληρείται από 
το μέλος που είναι επικεφαλής.   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.   

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικά αναφερόμενα στο άρθρ. 19 παρ.2 του ν.4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τρίτου καθώς και του υποψηφίου για την παροχή 
στήριξης στον υποψήφιο οικονομικό φορέα και σχετικό προσύμφωνο συνεργασίας του οικονομικού 
φορέα με τον τρίτο. Τα έγγραφα αυτά θα φέρουν ημερομηνία από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ έως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. Ανάδοχος θα αναδειχτεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την οικονομικότερη 
προσφορά βάσει τιμής ανά ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ΤΜΗΜΑ (για ένα ή περισσότερα 
ΤΜΗΜΑΤΑ).  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης ανά ΕΙΔΟΣ. 

Τα προς προμήθεια υλικά για τα τμήματα 3 και 4, θα είναι του ίδιου εμπορικού σήματος. 

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
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σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης . 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο αναθέτων 
φορέας θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρ.257 
του ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας το 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV.5. Στην συνέχεια επισυνάπτουν το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο pdf της οικονομικής προσφοράς ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο  και το 
υποβάλλουν μέσω του συστήματος.   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 
των πρωτοτύπων. 

Ο  αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο  6 του Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης 
με Συμπληρωματικές Διατάξεις για την Ανάθεση:  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.espdint.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται 
έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την 
παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την  
υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο 
PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση 
θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
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εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. 
Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. Σε κάθε περίπτωση και 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με 
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγουμένου εδαφίου 
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά για τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να καλύπτει επί ποινή 
αποκλεισμού όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα 
στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, Μέρος Α, παρ. Ι.Α2.1, έως Ι.Α2.4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», με υποχρέωση του 
οικονομικού φορέα να περιγράφει ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται, ιδιαίτερα μέσω εγγράφων, πιστοποιητικών ή/και δικαιολογητικών. Με βάση τα 
ζητούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά ή/και δικαιολογητικά θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο ως άνω Παράρτημα.  

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται: 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως και 2 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει: 

• Συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο τον Πίνακα Τεχνικής Συμμόρφωσης 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV.6) σε μορφή pdf. 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 
κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι η κατασκευή των ΣΤΑΘΜΩΝ 
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ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  θα είναι σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές. 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 
κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι κατά την παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, αυτοί θα συνοδεύονται 
από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. 

• Βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα παραδοθούν, εφόσον θα συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.2 κατά το πρότυπο ΕΝ10204 το οποίο θα εκδοθεί από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο αναθέτων φορέας για τον σκοπό αυτό, ή εάν αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, την 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection Release Note) η οποία 
εκδίδεται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.2.  

 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 έως και 4 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει: 

• Συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο τον Πίνακα Τεχνικής Συμμόρφωσης 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV.6) σε μορφή pdf. 

• Βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα ότι η κατασκευή των ΜΕΤΡΗΤΩΝ  θα είναι σύμφωνη 
με τις προδιαγραφές. 

• Βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα ότι κατά την παράδοση των ΜΕΤΡΗΤΩΝ, αυτοί θα 
συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. 

• Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, κατά MID 22/2004 (Measuring Instruments Directive) 
σύμφωνα με την ευρωπαική οδηγία 22/2004 ή νεότερη του κατασκευαστή όπου θα 
φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα των Τεχνικών περιγραφών. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
όπως ορίζεται κατωτέρω:   

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV.5 Υποδείγματα της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης ανά είδος και ανά τμήμα, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 
αναθέτοντα φορέα στο Μέρος Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον 
αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, και δεν πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
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κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του 
Αναθέτοντα Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 13 του Προσαρτήματος Διαδικασιών 
Διοίκησης και Εκτέλεσης με Συμπληρωματικές Διατάξεις για την Ανάθεση, και το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016 όπως ισχύει, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» την 05η/07/2021 και ώρα 12:00μ.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας  

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων φορέας 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό , το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στον Αναθέτοντα Φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στον Αναθέτοντα Φορέα προς έγκριση. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο 
Αναθέτων Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 
313 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.  

Ο Αναθέτων Φορέας αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε 
περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις 
του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από 
τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα 
φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Ο Aναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και 
εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση και το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
 
και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση 
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα 
Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα  Φορέα, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                                                                                       Σελίδα 35 από 50 

 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντα Φορέα και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντα Φορέα. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων  
ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο αναθέτων φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της  ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 
4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του 
Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την 
Ανάθεση, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού και στο άρθρο 317 του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.2 της Διακήρυξης και στους όρους του άρθρου 1 του 
Προσαρτήματος Διαδικασιών Διοίκησης και εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την 
Ανάθεση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο 
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.2 της Διακήρυξης,   που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.  

Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης και οπωσδήποτε μετά από την κατάθεση της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τριάντα έξι 
(36) μηνών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της παρούσης. 

Για την εγγύηση καλής λειτουργίας προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος 
της οποίας ανέρχεται: 

• στο ποσό των 7.290,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - 
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, 

• στο ποσό των 1.610,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ, 
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• στο ποσό των 12.170,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ και 

• στο ποσό των 4.990,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ – 
ΓΡΕΒΕΝΑ. 

 

Η εγγυητική καλής λειτουργίας κατατίθεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και πριν την 
αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και 
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.2 της Διακήρυξης. 

Η Εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την έγκριση  του πρωτοκόλλου 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5 της παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ με τις προβλεπόμενες 
εξαιρέσεις που καταλαμβάνουν τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά οι Διαδικασίες της ΔΕΔΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων  του άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον 
Αναθέτοντα Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα 
Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα είχαν προσκομιστεί από τον 
αρχικό υπεργολάβο και να τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί κατ΄ελάχιστον τις 
προϋποθέσεις που πληρούσε ο αρχικός εργολάβος και ότι συνολικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης 
εξακολουθούν να πληρούνται.  
4.4.3. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 
μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
336 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με τη 
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Έργων. Η απόφαση τροποποίησης της σύμβασης εκδίδεται από τη Γενική 
Δ/νση σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 338 του Ν. 4412/2016 ιδίως εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρ. 337 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής     

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

• Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με 
το άρθρο 4.1. 

• Με την πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, του τιμήματος που 
αντιστοιχεί σε κάθε τμηματική παράδοση, με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου. 

• Με την εξόφληση του υπολοίπου 30% της συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 

 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, με την παράγραφο 6.1 της παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, 
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του 
προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’εφαρμογή 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
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6.2. (Παραλαβή υλικών),  6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του 
Αναθέτοντα Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατά 
τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών 
και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί . 

 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Το σύνολο των υλικών κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα παραδοθεί στις αποθήκες των αναδόχων 
κατασκευής οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή κάθε πόλης που αφορά το έργο σύμφωνα 
με τα ακόλουθα: 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Εντός επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Εντός επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

G4 ΤΕΜ 660 663 

2 G6 ΤΕΜ 60 60 

3 G10 ΤΕΜ 40 40 

4 G16 ΤΕΜ 10 10 

5 G25 ΤΕΜ 10   

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

G4 ΤΕΜ 240 243 

2 G6 ΤΕΜ 25 25 

3 G10 ΤΕΜ 25 25 

4 G16 ΤΕΜ 10 0 

5 G25 ΤΕΜ 5 0 
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανάδοχος για τα κατασκευαστικά έργα τα υλικά θα παραδοθούν 
σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και του 
άρθρου 6 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση που το αίτημα παράτασης υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών εφαρμόζεται το άρθρο 
5.2.2 ανωτέρω και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 6 της 
Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 9 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης 
Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, στις αποθήκες των Αναδόχων κατασκευής. Οι 
αποθήκες αυτές βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή κάθε πόλης που αφορά το έργο. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ανάδοχος για τα κατασκευαστικά έργα η παραλαβή των υλικών 
γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση καθώς και έλεγχο πληρότητας όσον αφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
και συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης για τα  προμηθευόμενα είδη. 

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα Δελτία Αποστολής, τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης και 
το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. Για τα υλικά που 
επιθεωρούνται από ανεξάρτητο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.4, υποβάλλεται 
επιπροσθέτως το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά το πρότυπο EN 10204 -Type 3.2 ή αν αυτό δεν 
έχει εκδοθεί ακόμη από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (Inspection Release Note) 
που έχει εκδόσει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ και έχει παραδώσει στον Ανάδοχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους ανωτέρω ελέγχους και εντός τριών (3) 
μηνών από την παράδοση του συνόλου των υλικών, συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής ή 
απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών 
και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και την παρ.5 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο χρόνο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6.1 της παρούσας. 

Η έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ή απόρριψης πραγματοποιείται μέσα στον 
καθορισμένο χρόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2.1 της παρούσας και περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

• Παραλαβή (όπως ποσοτική, ποιοτική, χρονική, οικονομική, εμπορική, τεχνική) των 
παραδοθέντων υλικών, των παραδοτέων των εγγράφων, εργασιών και των λοιπών 
προβλεπόμενων στη σύμβαση.  

• Έλεγχο των αποκλίσεων από τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις ή και από τις μετέπειτα 
εγκρίσεις (όπως αποκλίσεις ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές, νομικές, οικονομικές, εμπορικές, 
τεχνικές).  

• Καταγραφή των αποκλίσεων από τις συμβατικές υποχρεώσεις (όπως ελλείψεις, ατέλειες, 
ελαττώματα, κακή ποιότητα, καθυστερήσεις) και ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των 
επιπτώσεων και των συνεπειών αυτών των αποκλίσεων.  

• Οικονομικός έλεγχος της σύμβασης, δηλαδή: αρχικό συμβατικό τίμημα και τελικό τίμημα, 
εντολές πρόσθετων υπηρεσιών, προκαταβολές, εγγυητικές επιστολές, εκτίμηση του κόστους 
των αποκλίσεων, εάν υπάρχουν, καθώς και του κόστους των συνεπειών και των επιπτώσεων 
των αποκλίσεων αυτών.  

• Πλημμελή εκτέλεση των όρων των συμβάσεων.  

• Ποινικές ρήτρες (προτείνεται το ύψος των ποινικών ρητρών εφόσον και όπως προβλέπονται 
στη σύμβαση).  

• Διεκδικήσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων των αντισυμβαλλόμενων (καταγραφή και 
τεκμηριωμένη κοστολόγηση των εκατέρωθεν διεκδικήσεων και απαιτήσεων), σχολιασμός 
της κάθε μίας διεκδίκησης, έλεγχος της ορθής κοστολόγησης.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Αναθέτοντα Φορέα και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου σύμφωνα με το 
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άρθρο 10 παρ.3 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και την παρ.3 του άρθρου 209 του ν. 4412/16, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Αναθέτοντα Φορέα ή άλλη αποθήκη καθ’υπόδειξη 
του Αναθέτοντα Φορέα, εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και την ως άνω παράγραφο 6.2.1. και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

6.3. Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

6.3.1. Ναύλωση - Ασφάλιση  

Αν η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του μεταφορικού 
μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της 
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον Αναθέτοντα Φορέα έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη 
μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα 
και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:  

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του 
αγοραστή.  

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της 
CLASSIFICATION CLAUSES. 

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει 
ο αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον 
προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF.  

Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με 
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει 
κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του 
ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική 
σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, 
στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών 
Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς 
γίνεται, σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) 
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες 
αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 
άφιξη τους.  

Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%. 
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6.3.2. Ανακοίνωση φόρτωσης  

Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον 
Αναθέτοντα Φορέα, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα 
οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:  

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.  

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.  

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και 
το βάρος (μικτό - καθαρό).  

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.  

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή 
τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς 
χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού 
μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

 

6.3.3. Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό  

Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής 
τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , τον ποιοτικό και 
ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του 
υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.  

Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο Ανάδοχος έχει τις εξής υποχρεώσεις:  

α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 
μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο.  

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην 
διάθεση του.  

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα 
έξοδα του ελέγχου.  

δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία 
εκτέλεσης της παραγγελίας.  

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο Ανάδοχος βαρύνεται με 
τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.  

Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες.  

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 
εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα.  

Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να 
ενημερώσει αμέσως τον Αναθέτοντα Φορέα, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω 
ενέργειες του.  
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Ο Αναθέτων Φορέας, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ή/και του Αναδόχου Επιθεώρησης η/και από 
εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. 
Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα πρακτικό του 
διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες 
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 
Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και στο άρθρο 213 του ν. 4412/16, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 14 παρ. 2 και 3 Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και 
Παροχής Γενικών Υπηρεσίων και τις παρ.2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/16.  

6.5   Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

6.5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των αντικειμένων της 
προμήθειας για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

Για την εγγύηση καλής λειτουργίας προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα 
με το άρθρο 4.1 της παρούσης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ειδικότερα για τους μετρητές σε περίπτωση 
βλάβης απαιτείται η αντικατάστασή τους σύμφωνα με το άρθρο 16. παρ.5 της Διαδικασίας Διοίκησης 
και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

Για την παρακολούθηση της εγγυημένης λειτουργίας συστήνεται ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου που 
είναι ο Δ/νων Σύμβουλος του αναθέτοντα φορέα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η ανωτέρω 
επιτροπή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα 
στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία, καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διαδικασίας Διοίκησης 
και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και το άρθρο 215 
του Ν.4412/2016, την έκπτωση του Αναδόχου. 
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Εντός ενός  (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του Αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Εγγυημένης Λειτουργίας μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι ο Δ/νων 
ΣΎμβουλος του αναθέτοντα φορέα. 

Η Εγγυητική καλής λειτουργίας των αντικειμένων της προμήθειας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 
την έγκριση  του ως άνω πρωτοκόλλου. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο αναθέτων φορέας 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, ο αναθέτων φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας δύναται 
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών 
του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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7. Επιθεώρηση  

7.1 Αντικείμενο της Επιθεώρησης 

Στα πλαίσια της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ», ο 
Αναθέτων Φορέας θα αναθέσει σε Ανάδοχο Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Υλικών 
Προμήθειας (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ), την επιθεώρηση των κάτωθι: 

1) ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και  
2) ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 

 

Οι Επιθεωρήσεις αφορούν τον έλεγχο της Διαδικασίας Παραγωγής των ανωτέρω αναφερόμενων.  

Ο  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ σκοπό έχει να διαπιστώσει: 

Α. Ότι ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Απαιτήσεις και τους Όρους της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου. 

Β. Ότι τα πιστοποιητικά τύπου 3.1 για τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS καθώς και το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων αυτών,  έχουν εκδοθεί 
από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10204: Metallic Products Types of Inspection 
Documents,  

Ο  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ακολούθως και εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω εκδίδει άμεσα και παραδίδει στον 
Ανάδοχο την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Inspection Release Note) και 
ακολούθως σε μεταγενέστερο χρόνο εκδίδει το Πιστοποιητικό Ποιότητας Τύπου 3.2 σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ10204: Metallic Products Types of Inspection Documents 

 

7.2 Διαδικασίες Επιθεώρησης 

Οι Επιθεωρήσεις τoυ Αναδόχου θα γίνονται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα 
ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο Παράρτημα IV.4, Διαδικασίες Επιθεώρησης. 

 

 

 

  Αθήνα 03/06/2021 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

της  Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 
Εταιρεία (ΔΕΔΑ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα προμηθευόμενα είδη που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο θα είναι καινούργια και σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας, αποκλειομένων εντελώς των ανακατασκευασμένων συστημάτων.  

Θα παραδοθούν στον αναθέτοντα φορέα μαζί με τα δελτία αποστολής, τα εγχειρίδια λειτουργίας 
και συντήρησης και τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204.  

Για τα υλικά που επιθεωρούνται από ανεξάρτητο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV.4, υποβάλλεται επιπροσθέτως το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά το πρότυπο EN 10204 -Type 
3.2 ή αν αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμη από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
(Inspection Release Note) που έχει εκδώσει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ και έχει παραδώσει στον Ανάδοχο. 

Στα επόμενα παρατίθενται ο κατάλογος των προμηθευόμενων ειδών καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές αυτών. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

I.Α1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
19/4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 3 

2 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4110 ΤΕΜ 1 

2 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4160 ΤΕΜ 3 

 

 

MRDR:  

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται το pillar με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που περιέχει ώστε 
να καθιστά το σταθμό πλήρως λειτουργικό σύμφωνα με την προδιαγραφή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ηλεκτρολογική σύνδεση των σταθμών (στις υποδομές που 
έχει κατασκευάσει ο ανάδοχος κατασκευής) και η ενεργοποίηση του σταθμού 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 
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Οι σταθμοί δεν θα έχουν καταγραφικό πίεσης θερμοκρασίας αλλά PTZ Corrector. Τα PTZ θα έχουν 
τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω πρωτοκόλλου 
CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση του σταθμού (στις υποδομές που έχει 
κατασκευάσει ο ανάδοχος κατασκευής). 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά 
μέσω πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  
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I.Α2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

19/4 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 

MR/DR 

MRMS 01-01 Rev.0 
/ 17.09.2018 

MRMS 03-03 Rev.0 
/ 17.09.2018 

GTS 01 Rev.0 / 
17.09.2018 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 
19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  θα 
είναι σύμφωνη με 
τις προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή 

από τον οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι κατά 
την παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 
19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 

αυτοί θα 
συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 

3.1 κατά το 
πρότυπο ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από τον 
οικονομικό φορέα, 

ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 
19/4 και ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 

παραδοθούν, 
εφόσον θα 

συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.2 κατά το 

πρότυπο ΕΝ10204 
το οποίο θα 
εκδοθεί από 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που 
έχει ορίσει ο 

αναθέτων φορέας 
για τον σκοπό αυτό, 
ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection 
Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

προγενέστερα του 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 
3.2 

  

2 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 

MRS 4100 

MRMS 03-04 
/Rev.1 / …...2020 

 
 

MRMS 04-02 
/Rev.0 / 

17.09.2018 

  

      

3 MRS 4160 
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ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

I.Α1.2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 2 

2 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS 4160 ΤΕΜ 1 

 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση του σταθμού (στις υποδομές που έχει 
κατασκευάσει ο ανάδοχος κατασκευής). 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά 
μέσω πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  
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I.Α2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

/ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 

MRS 4100 

MRMS 03-04 
/Rev.1 / 
…...2020 

 
 

MRMS 04-02 
/Rev.0 / 

17.09.2018 

  

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή 
ή από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 

φορέας, ότι η 
κατασκευή των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  
θα είναι 

σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από 
τον 

κατασκευαστή 
ή από τον 

οικονομικό 
φορέα στην 

περίπτωση που 
κατασκευαστής 
είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός 
φορέας, ότι 

κατά την 
παράδοση των 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 
αυτοί θα 

συνοδεύονται 
από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

τύπου 3.1 κατά 
το πρότυπο 

ΕΝ10204 

  

Βεβαίωση από 
τον οικονομικό 
φορέα, ότι οι 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 
θα παραδοθούν, 

εφόσον θα 
συνοδεύονται 

από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
τύπου 3.2 κατά 

το πρότυπο 
ΕΝ10204 το 

οποίο θα 
εκδοθεί από 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

που έχει ορίσει ο 
αναθέτων 

φορέας για τον 
σκοπό αυτό, ή 
εάν αυτό δεν 
έχει ακόμη 

εκδοθεί, την 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ  
(Inspection 

Release Note) η 
οποία εκδίδεται 

από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 
προγενέστερα 

του 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
τύπου 3.2 

  

2 MRS 4160   
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ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

I.Α1.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

G4 ΤΕΜ 1.323 

2 G6 ΤΕΜ 120 

3 G10 ΤΕΜ 80 

4 G16 ΤΕΜ 20 

5 G25 ΤΕΜ 10 

 

 

Ο κάθε μετρητής θα παραδίδεται με τα αντίστοιχα: βάνα εισόδου, εξαρτήματα σύνδεσης εισόδου – 
εξόδου και ερμάριο. Τα ερμάρια μπορεί να είναι και μεταλλικά με κατάλληλα ανοίγματα για 
εξαερισμό. 

Οι μετρητές θα έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με λογισμικό 
πρόγραμμα τηλεμετρίας σε πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/Cosem (Communication protocol). 

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι η παραμετροποίηση και η αρχικοποίηση (initialization) των 
μετρητών 
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I.Α2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

 ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 

ΦΕΚ 1810/08 
PEMS20 
PEMS22 
PEMS26 

PEMS15.1 
PEMS18.1 

  

Βεβαίωση από 
τον οικονομικό 

φορέα ότι η 
κατασκευή των 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ  θα 
είναι σύμφωνη 

με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από 
τον οικονομικό 
φορέα ότι κατά 
την παράδοση 

των 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ, 

αυτοί θα 
συνοδεύονται 

από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο 
ΕΝ10204 

  
Πιστοποιητικό 

έγκρισης τύπου, 
κατά MID 
22/2004 

(Measuring 
Instruments 

Directive) 
σύμφωνα με 

την ευρωπαική 
οδηγία 22/2004 
ή νεότερη του 
κατασκευαστή 

όπου θα 
φαίνονται και 

θα 
αποδεικνύονται 
τα απαιτούμενα 

των Τεχνικών 
περιγραφών 

  

2 G6         

3 G10         

4 G16         

5 G25         
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ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

I.Α1.4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

G4 ΤΕΜ 483 

2 G6 ΤΕΜ 50 

3 G10 ΤΕΜ 50 

4 G16 ΤΕΜ 10 

5 G25 ΤΕΜ 5 

 

 

Ο κάθε μετρητής θα παραδίδεται με τα αντίστοιχα: βάνα εισόδου, εξαρτήματα σύνδεσης εισόδου – 
εξόδου και ερμάριο. Τα ερμάρια μπορεί να είναι και μεταλλικά με κατάλληλα ανοίγματα για 
εξαερισμό. 

Οι μετρητές θα έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με λογισμικό 
πρόγραμμα τηλεμετρίας σε πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/Cosem (Communication protocol). 

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι η παραμετροποίηση και η αρχικοποίηση (initialization) των 
μετρητών 
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I.Α2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 

 ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 

ΦΕΚ 1810/08 
PEMS20 
PEMS22 
PEMS26 

PEMS15.1 
PEMS18.1 

  

Βεβαίωση από 
τον οικονομικό 

φορέα ότι η 
κατασκευή των 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ  θα 
είναι σύμφωνη 

με τις 
προδιαγραφές 

  

Βεβαίωση από 
τον οικονομικό 
φορέα ότι κατά 
την παράδοση 

των 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ, 

αυτοί θα 
συνοδεύονται 

από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο 
ΕΝ10204 

  

Πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου, 

κατά MID 
22/2004 

(Measuring 
Instruments 

Directive) 
σύμφωνα με 

την ευρωπαική 
οδηγία 22/2004 
ή νεότερη του 
κατασκευαστή 

όπου θα 
φαίνονται και 

θα 
αποδεικνύονται 
τα απαιτούμενα 

των Τεχνικών 
περιγραφών 

  

2 G6         

3 G10         

4 G16         

5 G25         
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στον φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του κάθε 
συμμετέχοντος στον διαγωνισμό θα περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένος ο 
ανωτέρω πίνακας τεχνικής συμμόρφωσης για κάθε προμηθευόμενο είδος με απάντηση ΝΑΙ ή 
ΟΧΙ για τη συμμόρφωση του με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Η συμμόρφωση με την προδιαγραφή θα πρέπει απαραιτήτως να αποδεικνύεται 
από τον οικονομικό φορέα  

α) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2, με υποβολή  

• Βεβαίωσης από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι η κατασκευή των ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  θα είναι 
σύμφωνη με τις προδιαγραφές. 

• Βεβαίωσης από τον κατασκευαστή ή από τον οικονομικό φορέα στην περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, ότι κατά την παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, αυτοί θα 
συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. 

• Βεβαίωσης από τον οικονομικό φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα παραδοθούν, εφόσον θα συνοδεύονται από 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.2 κατά το πρότυπο ΕΝ10204 το οποίο θα εκδοθεί από 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει ορίσει ο αναθέτων φορέας για τον σκοπό αυτό, ή εάν αυτό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (Inspection Release 
Note) η οποία εκδίδεται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.2.  

β) ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΚΑΙ 4, με υποβολή  

• Βεβαίωσης από τον οικονομικό φορέα ότι η κατασκευή των ΜΕΤΡΗΤΩΝ  θα είναι σύμφωνη 
με τις προδιαγραφές. 

• Βεβαίωσης από τον οικονομικό φορέα ότι κατά την παράδοση των ΜΕΤΡΗΤΩΝ, αυτοί θα 
συνοδεύονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο ΕΝ10204. 

• Πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, κατά MID 22/2004 (Measuring Instruments Directive) 
σύμφωνα με την ευρωπαική οδηγία 22/2004 ή νεότερη του κατασκευαστή όπου θα 
φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα των Τεχνικών περιγραφών.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ10204 : Metallic products Types of Inspection Documents 

 

Σημειωση 4. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (www.deda.gr) 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

I.Β1. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 31,7751% και κατά 
68,2249% από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)). 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

I.Β2.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  : 145.800,00 €    

I.Β3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 180.792,00 € 

 

I.Β.4.1 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

19/4 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 3 33.900,00 101.700,00 

2 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 1 10.500,00 10.500,00 

2 MRS 4160 ΤΕΜ 3 11.200,00 33.600,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 1 145.800,00 

          ΦΠΑ 24% 34.992,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 180.792,00 

 

 

 

MRDR:  

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται το pillar με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που περιέχει ώστε 
να καθιστά το σταθμό πλήρως λειτουργικό σύμφωνα με την προδιαγραφή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ηλεκτρολογική σύνδεση των σταθμών (στις υποδομές που 
έχει κατασκευάσει ο ανάδοχος κατασκευής) και η ενεργοποίηση του σταθμού 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 
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Οι σταθμοί δεν θα έχουν καταγραφικό πίεσης θερμοκρασίας αλλά PTZ Corrector. Τα PTZ θα έχουν 
τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά μέσω πρωτοκόλλου 
CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση του σταθμού (στις υποδομές που έχει 
κατασκευάσει ο ανάδοχος κατασκευής). 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά 
μέσω πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

Οι Τιμές Μονάδος δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Το  Τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του 
ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

• Δαπάνες αγοράς υλικών 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Έξοδα μεταφορών 

• Εργοδοτικές εισφορές 

• Γενικά έξοδα (έξοδα κεντρικών γραφείων και υποκαταστημάτων, σύνταξης/ 
έκδοσης πιστοποιητικών / αναφορών και λοιπά) 

• Φόροι, εισφορές σε Δημόσιους Οργανισμούς και λοιπά 

• Κέρδος ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

I.Β2.2 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  : 32.200,00€    

I.Β3.2 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 39.928,00€ 

 

I.Β.4.2 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
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1 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 2 10.500,00 21.000,00 

2 MRS 4160 ΤΕΜ 1 11.200,00 11.200,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 1 32.200,00 

          ΦΠΑ 24% 7.728,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 39.928,00 

 

 

MRS:  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται φλαντζωτός μονωτικός σύνδεσμος ο οποίος τοποθετείται στην 
έξοδο του σταθμού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση του σταθμού (στις υποδομές που έχει 
κατασκευάσει ο ανάδοχος κατασκευής). 

Τα PTZ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μεταδίδουν τις μετρήσεις τηλεμετρικά 
μέσω πρωτοκόλλου CTR. 

Η καμπίνα των σταθμών θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2mm.  

 

Οι Τιμές Μονάδος δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Το  Τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του 
ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

• Δαπάνες αγοράς υλικών 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Έξοδα μεταφορών 

• Εργοδοτικές εισφορές 

• Γενικά έξοδα (έξοδα κεντρικών γραφείων και υποκαταστημάτων, σύνταξης/ 
έκδοσης πιστοποιητικών / αναφορών και λοιπά) 

• Φόροι, εισφορές σε Δημόσιους Οργανισμούς και λοιπά 

• Κέρδος ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

I.Β2.3 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :    243.405,00€ 

I.Β3.3 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%):  301.822,20€ 

 

I.Β.4.3 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  
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Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

G4 ΤΕΜ 1.323 135,00 178.605,00 

2 G6 ΤΕΜ 120 165,00 19.800,00 

3 G10 ΤΕΜ 80 390,00 31.200,00 

4 G16 ΤΕΜ 20 430,00 8.600,00 

5 G25 ΤΕΜ 10 520,00 5.200,00 

          
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
243.405,00 

          ΦΠΑ 24% 58.417,20 

          ΣΥΝΟΛΟ 301.822,20 

 

 

 

Ο κάθε μετρητής θα παραδίδεται με τα αντίστοιχα: βάνα εισόδου, εξαρτήματα σύνδεσης εισόδου – 
εξόδου και ερμάριο. Τα ερμάρια μπορεί να είναι και μεταλλικά με κατάλληλα ανοίγματα για 
εξαερισμό. 

Οι μετρητές θα έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με λογισμικό 
πρόγραμμα τηλεμετρίας σε πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/Cosem (Communication protocol). 

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι η παραμετροποίηση και η αρχικοποίηση (initialization) των 
μετρητών. 

 

Οι Τιμές Μονάδος δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Το  Τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του 
ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

• Δαπάνες αγοράς υλικών 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Έξοδα μεταφορών 

• Εργοδοτικές εισφορές 

• Γενικά έξοδα (έξοδα κεντρικών γραφείων και υποκαταστημάτων, σύνταξης/ 
έκδοσης πιστοποιητικών / αναφορών και λοιπά) 

• Φόροι, εισφορές σε Δημόσιους Οργανισμούς και λοιπά 

• Κέρδος ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

I.Β2.4 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :    99.855,00€ 

I.Β3.4 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%):  123.820,20€ 

 

I.Β.4.6 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης αποτελεί προεκτίμηση του κόστους της σύμβασης και οι τιμές 
μονάδας προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

G4 ΤΕΜ 483 135,00 65.205,00 

2 G6 ΤΕΜ 50 165,00 8.250,00 

3 G10 ΤΕΜ 50 390,00 19.500,00 

4 G16 ΤΕΜ 10 430,00 4.300,00 

5 G25 ΤΕΜ 5 520,00 2.600,00 

          
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
99.855,00 

          
ΦΠΑ 
24% 

23.965,20 

          ΣΥΝΟΛΟ 123.820,20 

 

 

Ο κάθε μετρητής θα παραδίδεται με τα αντίστοιχα: βάνα εισόδου, εξαρτήματα σύνδεσης εισόδου – 
εξόδου και ερμάριο. Τα ερμάρια μπορεί να είναι και μεταλλικά με κατάλληλα ανοίγματα για 
εξαερισμό. 

Οι μετρητές θα έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με λογισμικό 
πρόγραμμα τηλεμετρίας σε πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS/Cosem (Communication protocol). 

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι η παραμετροποίηση και η αρχικοποίηση (initialization) των 
μετρητών. 

 

Οι Τιμές Μονάδος δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Το  Τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του 
ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 

• Δαπάνες αγοράς υλικών 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Έξοδα μεταφορών 

• Εργοδοτικές εισφορές 

• Γενικά έξοδα (έξοδα κεντρικών γραφείων και υποκαταστημάτων, σύνταξης/ 
έκδοσης πιστοποιητικών / αναφορών και λοιπά) 

• Φόροι, εισφορές σε Δημόσιους Οργανισμούς και λοιπά 

• Κέρδος ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ορίζεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

ΗΜΕΡΕΣ:   oρίζovται oι ημερoλoγιακές ημέρες. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ορίζεται η εταιρεία ή Κοινοπραξία της οποίας η ΠΡΟΣΦΟΡΑ έγινε 
αποδεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και στην οποία ανέθεσε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ την 
προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ βάσει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ορίζεται το σύνολο των υλικών, κλπ. τα οποία θα προμηθευτεί ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με την παρούσα 
ΣΥΜΒΑΣΗ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ορίζεται η συμμετέχουσα στον Διαγωνισμό εταιρεία ή Κοινοπραξία. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ορίζεται η τιμολογημένη πρόταση προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την 
προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και 
τους όρους του Διαγωνισμού. 

ΣΥΜΒΑΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

 

ορίζεται το Συμφωνητικό καθώς και τα Συμβατικά Έγγραφα που 
αναφέρονται σε αυτό. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ορίζονται τα υλικά που θα προμηθεύσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:   ορίζεται η πλήρης και ολοσχερής αποζημίωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
την προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τους όρους της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Γενική Διεύθυνση:  

 

Η υπηρεσία ή το όργανο της Εταιρείας, που ασκεί καθήκοντα και 
αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής (κατά το ν.4412/2016), ήτοι είναι 
αρμόδια για την εποπτεία της εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης, 
ασκώντας για λογαριασμό της, αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε 
θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.  

Διεύθυνση Έργων:  

 

Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΔΑ που ασκεί καθήκοντα και αρμοδιότητες 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (κατά τον ν. 4412/2016), ήτοι είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής έργου 
υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων, στο οποίο η ΔΕΔΑ αναθέτει την Παροχή Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργων και Υλικών, την διατύπωση 
προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΑ επί θεμάτων 
επιθεώρησης και ποιότητας του Έργου και την άσκηση των 
καθηκόντων, που ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης σύμβασης 
και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη 
διάθεση του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού και μέσων για 
ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε 
συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή/και για ορισμένο έργο και να 
εκδώσει το πιστοποιητικό ποιότητας του Έργου. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                 
Σελίδα 2 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Παροχής Υπηρεσιών 
Δίοικησης και 
Επίβλεψης (ΑΠΥΔΕΕ) 

Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ήκαι 
νομικών προσώπων, στο οποίο η Εταιρεία αναθέτει την παροχή 
υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου, συντονισμού και 
επίβλεψης του Έργου, την διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρείας επί θεμάτων εκτέλεσης έργων και την άσκηση 
των καθηκόντων, που 5 ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης 
σύμβασης και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, 
με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και 
άλλων μέσων για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε 
ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός, ή/και για 
ορισμένο έργο. 

Αναδοχος  Κατασκευής Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή το σχήμα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που 
έχει αναλάβει με σύμβαση από την Εταιρεία την εκτέλεση Έργου. 

Επιτροπή 
Παρακολούθησης και 
Παραλαβής 

Τριμελής Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 
προμήθειας. Η Επιτροπή αποτελείται:1) από έναν Μηχανικό της ΔΕΔΑ, 
2) έναν Μηχανικό του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και 
Επίβλεψης και 3) έναν Μηχανικό του Αναδόχου Παροχής υπηρεσιών 
Επιθεώρησης. Εάν ένας ή δύο από τους δύο τελευταίους μηχανικούς 
ελλείπουν, η Επιτροπή στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από προσωπικό της 
ΔΕΔΑ.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

  

Άρθρo  1 ΟΡΟI, ΤΟΠΟΣ ΚΑI ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Άρθρo  2 ΔΟΚIΜΕΣ ΚΑI ΕΛΕΓΧΟI 

Άρθρo   3 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Άρθρo  4 ΣΧΕΔIΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΜΠIΣΤΕΥΤIΚΟΤΗΤΑ 

Άρθρo   5 ΠΑΡΑΒIΑΣΗ ΔIΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣIΤΕΧΝIΑΣ 

Άρθρο   6  ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρo   7 ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓIΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

Άρθρo   8 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρo  9 ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΓIΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤIΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Άρθρo  10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒIΑ 

Άρθρo  11 ΣΥΜΒΑΤIΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Άρθρo  12 

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑI ΠIΣΤΩΣΗΣ 

Άρθρo  13 ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕIΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Άρθρo  14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Άρθρo  15 ΕΓΓΥΗΣΕIΣ 

Άρθρo 16 ΕΥΘΥΝΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Άρθρo  17 ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ 

Άρθρo  18 ΝΟΜΟΘΕΣIΑ-ΑΝΤIΔIΚIΕΣ 

Άρθρo  19 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα χωρίς να είναι 

ταυτόχρονα κατασκευαστής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, όποια από τα τα κατωτέρω αναφέρονται 

στην επιθεώρηση, αφορούν την επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής του κατασκευαστή των 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.   
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1. ΟΡΟI, ΤΟΠΟΣ ΚΑI ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

1.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει με την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ότι ο χρόνος και οι λοιποί 
όροι που αναφέρονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ για την παράδοση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στον 
τόπο παράδοσης ή οποιωνδήποτε τεχνικών εγγράφων ή πιστοποιητικών δοκιμών είναι 
απολύτως δεσμευτικοί και οποιαδήποτε τροποποίησή τους τελεί υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 337 του ν.4412/16 και των άρθρων 2, 7 και 10 της Διαδικασίας Διοίκησης και 
Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 
 

 1.2 Χωρίς vα απαλλάσσει τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις υπoχρεώσεις τoυ εκ του Άρθρου 2.1 τoυ 
παρόvτoς, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει τo δικαίωμα: 

 

α. Να ζητήσει από τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ vα υπoβάλει σ’ αυτόv για έγκριση τo 
πρόγραμμα για τηv εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, vα ελέγχει τηv καταλληλότητά τoυ και 
vα λαμβάvει μέτρα για τηv συμμόρφωση τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πρoς τoυς όρoυς 
παράδoσης πoυ αvαφέρovται στο Άρθρο 2.1 τoυ παρόvτoς και  

 

β. Να ελέγχει, κατά διαστήματα, τηv πoρεία εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για vα 
εξακριβώvει αv είvαι σύμφωvη με τo εγκεκριμέvo πρόγραμμα παραγωγής. 

 
 

 
Ως εκ τoύτoυ o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται και υποχρεούται άμεσα και με δικό τoυ 
κόστoς: 

α.  

 

 

Να βελτιώvει τo πρoταθέν πρόγραμμα για τηv εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε 
περίπτωση πoυ ευρεθεί μη ικαvoπoιητικό, και vα υπoβάλλει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τo 
αvαθεωρημέvo πρόγραμμα πρoς έγκριση και  

β. Να λαμβάvει διoρθωτικά μέτρα, σε περίπτωση καθυστέρησης της πρoόδoυ της 
εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τηv εξασφάλιση της συμμόρφωσής τoυ με τoυς 
όρoυς της παράδoσης. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι έχουν επίδραση στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (και ιδιαίτερα στην εμπρόθεσμη τήρησή τους), ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να 
τηρήσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 της παρούσας προκειμένου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να προβεί 
(ύστερα από εξέταση των σχετικών στοιχείων) στην παράταση των σχετικών συμβατικών 
προθεσμιών. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παρατείνει εγγράφως τους χρόνους παράδοσης με 
αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης 
Έργων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

● Σε περιπτώσεις αναστολής σύμφωνα με το Άρθρο. 6 της παρούσας (αλλά όχι σε 
περίπτωση αναστολών ως αποτέλεσμα αθέτησης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 

● Σε περιπτώσεις αλλαγών σύμφωνα με το Άρθρο 13 της παρούσας και  

● Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης ή κωλύματος στην εκτέλεση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που προέρχονται άμεσα από πράξεις ή παραλείψεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

Σε περίπτωση που δεν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας (βάσει του άρθρου 10 της 
παρούσας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
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του άρθρου 8 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» της Διαδικασίας 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών . 

 

1.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδώσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ σύμφωvα με τoυς όρoυς 
παράδoσης πoυ καθoρίζovται κατωτέρω: 
 

• Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα αποθηκεύονται έως την παράδοση, με ευθύνη του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε κατάλληλα στεγασμένες αποθήκες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκάστοτε εισαγωγή υλικών 
στην αποθήκη του και θα παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τη δυνατότητα ελέγχου των 
εισαχθέντων υλικών (παραστατικά, επίσκεψη στην αποθήκη). 

 

• Η αποθήκευση, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ θα 
γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον τόπο που ορίζεται στη 
ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί 
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

 

• Κατά την παραλαβή των υλικών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα γίνεται από αυτήν ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση καθώς και έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών και συνοδευτικών εγγράφων. 

 

• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα βαρύνεται με την δαπάνη ασφάλισης των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ κατά παντός κινδύνου, για όσο χρόνο βρίσκονται αυτά στην αποθήκη του 
και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στον τόπο παράδοσης.  

 

• Αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να παραδώσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ κάθε τμηματικής 
παράδοσης, θα θεωρείται ως μη τήρηση των Συμβατικών του υποχρεώσεων και ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα για καθυστέρηση στην παράδοση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του παρόντος.  

 

 
• Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με τροποποίηση 

της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ΗΜΕΡΕΣ πριν την ημερομηνία  
λήξης του αρχικού Συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 

 
2. ΔΟΚIΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟI  

 

2.1 Το εργοστάσιο κατασκευής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά 
ISO 9001 (στην τελευταία εν ισχύ έκδοσή του) για το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω 
δραστηριότητας προκειμένου να μπορεί να εκδόσει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται . 
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Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με δική τoυ δαπάvη και φρovτίδα, οφείλει να πραγματoπoιήσει δoκιμές 
και ελέγχoυς στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, όπως απαιτείται στηv ΣΥΜΒΑΣΗ, και να παρέχει 
έγκαιρα στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα κατάλληλα πιστoπoιητικά για τα εξαρτήματα και τα ΣΥΜΒΑΤIΚΑ 
ΥΛIΚΑ καθώς και έγγραφα και αvαφoρές σχετικά με αυτά αμέσως μόλις είvαι διαθέσιμα.  

 

Πλήρη αvτίγραφα τωv αvωτέρω θα υπάρχoυv διαθέσιμα στα γραφεία τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
όταv και όπoυ πραγματoπoιείται επιθεώρηση από τoυς Επιθεωρητές τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

 

2.2 Αv κατά τηv αιτιολογημένη κρίση τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, υπάρχoυv αμφιβoλίες για τηv πoιότητα 
των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ή μέρoυς αυτών, ή για τηv αξιoπιστία τωv δoκιμώv ή ελέγχωv ή 
κάπoιoυ πιστoπoιητικoύ, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τo δικαίωμα vα ζητήσει από τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
vα επαvαλάβει τις δoκιμές ή ελέγχoυς κατά τις απαιτήσεις τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ παρoυσία τoυ, 
χωρίς πρόσθετη oικovoμική επιβάρυvση τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

 

2.3 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τo δικαίωμα δια του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ σε oπoιαδήπoτε στιγμή κατά τηv 
εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή μέρoυς της, vα επιθεωρήσει τηv παραγωγή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ. Οι όροι και διαδικασία της επιθεώρησης περιγράφονται στις Διαδικασίες 
Επιθεώρησης, Παράρτημα IV.4.  
 

2.4 Μετά από πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με τov πρoγραμματισμό 
της παραγωγής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να ειδοποιεί τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία επιθεώρησης.   

 

2.5 Για τov σκoπό της Επιθεώρησης πoυ αvαφέρεται στηv παράγραφo 2.3, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
οφείλει να παρέχει στoν ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ , ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα 
εργαστήρια τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τωv υπεργολάβων του, έτσι ώστε ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ vα 
διεvεργεί τις επιθεωρήσεις και vα παρίσταται στις δoκιμές και ελέγχoυς.  

 

2.6 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ασκεί τα δικαιώματα Επιθεώρησης πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 2.3 
τoυ παρόvτoς, μέσω τoυ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ. Στo παρόv κείμεvo νοείται ως ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ , τόσo 
τo αρμόδιo πρoσωπικό τoυ, όσo και τo πρoσωπικό των υπεργολάβων τoυ κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο για τηv άσκηση ελέγχωv/επιθεωρήσεωv.  

 

2.7 Χωρίς vα περιoρίζovται τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ από αυτή τηv 
παράγραφo, η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύναται να υπόκειται σε έλεγχo και παρακoλoύθηση των 
δοκιμών από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά τηv oλoκλήρωση της κατασκευής και πριv τηv 
συσκευασία τωv υλικώv. Για τov σκoπό αυτό, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να 
ειδoπoιήσει γραπτώς τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τoυλάχιστov έξι (6) εργάσιμες ημέρες προτoύ τα 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ είvαι έτoιμα για επιθεώρηση, αvαφέρovτας τov αριθμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
τo όvoμα και τηv τoπoθεσία τoυ εργαστηρίoυ και τα είδη των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πoυ 
είvαι έτoιμα για επιθεώρηση.   

 

2.7 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, έχει  τo δικαίωμα vα απoρρίψει oλικώς ή μερικώς τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
αv τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή μέρoς αυτών δεv συμφωvούν πρoς τoυς όρoυς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Στηv περίπτωση αυτή, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδoπoιήσει αμέσως τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τoυς 
λόγoυς της απόρριψης, τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για την άρση των λόγων αυτών. 
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Στην περίπτωση αυτή, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Άρθρο 7 
του παρόντος.  

 

2.8 Οι όπoιες άδειες, εγκρίσεις, απαλλαγές, σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τηv 
παρακoλoύθηση τωv δoκιμώv από τov ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, σύμφωvα με το παρόν Άρθρο 2, δεv 
απαλλάσσoυv σε καμία περίπτωση τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ούτε μειώνουν την ευθύvη που 
υπέχει αυτός σύμφωvα με τηv ΣΥΜΒΑΣΗ, ούτε είναι δυνατόν να θεωρηθoύv ως απoδoχή 
των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ή μέρoυς αυτών.  

 

 

3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

3.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, μετά από έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αναθέσει σε αξιόπιστο 
υπεργολάβο την εκτέλεση τμημάτων της προμήθειας. Οι όροι της σύμβασης υπεργολαβίας 
οφείλουν να συμφωνούν απόλυτα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα επιτρέπεται η επιθεώρηση των τμημάτων της προμήθειας που έχουν ανατεθεί 
στον υπεργολάβο στις εγκαταστάσεις του υπό τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

 

3.2 Πρoκειμέvoυ vα εγκριθεί από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ η αvάθεση κατασκευής σε υπεργολάβο, o 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει vα γvωρίσει πρoηγoυμέvως γραπτώς στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τις ακόλoυθες 
πληρoφoρίες:  
(i) τα μέρη των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πoυ πρoτίθεται vα αvαθέσει,  
(ii) τo όvoμα και τα λοιπά στοιχεία τoυ υπεργολάβου,  
(iii) τov τόπo τωv εγκαταστάσεωv τoυ υπεργολάβου.  

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είvαι απoκλειστικά και πλήρως υπεύθυvoς για κάθε τμήμα της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ πoυ εκτελείται από υπεργολάβο τoυ. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του 
υπεργολάβου τελεί υπό τους όρους έγκρισης του άρθρου 4.4. της Διακήρυξης. 

 

3.3 Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δύναται να προκύψει για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε ότι αφορά τις 
συμβατικές ή και νόμιμες σχέσεις μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υπεργολάβων, ακόμη 
και για την περίπτωση που, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που 
απορρέουν από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και τον Νόμο, προκύψουν προβλήματα με 
ζημιογόνες επιπτώσεις για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τους υπεργολάβους.  

 

 

4. ΣΧΕΔIΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΜΠIΣΤΕΥΤIΚΟΤΗΤΑ 

 

4.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα πιστοποιητικά, όπως και κάθε έγγραφο 
(σχέδια, οδηγίες, εγχειρίδια κλπ.) που χρειάζεται για την εγκατάσταση, λειτουργία και 
συντήρηση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  

 

4.2 Όλα τα σχέδια και έγγραφα πoυ θα παρασχεθoύv από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
και oι πληρoφoρίες πoυ εμπεριέχovται σ’ αυτά, θα χρησιμoπoιηθoύv από τov 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τoυς  υπεργολάβους τoυ, απoκλειστικά για σκoπoύς πoυ σχετίζovται με 
τηv ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.  

 

4.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ χoρηγεί στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ τo πλήρες και ελεύθερo δικαίωμα vα 
χρησιμoπoιεί τα σχέδια και τα έγγραφα πoυ τoυ χoρήγησε στο πλαίσιο εφαρμoγής της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για σκoπoύς πoυ σχετίζovται με τov σχεδιασμό, τηv εγκατάσταση, τη λειτoυργία 
και την συvτήρηση τωv εγκαταστάσεωv Φυσικoύ Αερίoυ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

4.4 Τα εμπoρικά και τεχvικά έγγραφα, περιλαμβαvoμέvωv τωv Σχεδίωv και Πρoδιαγραφώv θα 
είvαι στηv Ελληvική Γλώσσα. Μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 

 

 

5. ΠΑΡΑΒIΑΣΗ ΔIΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣIΤΕΧΝIΑΣ 

 

5. 1  Αvαφoρικά με τηv ΣΥΜΒΑΣΗ ή oπoιoδήπoτε μέρoς αυτής, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είvαι 
απoκλειστικά υπεύθυvoς, σε περίπτωση πoυ εγερθεί αξίωση από τρίτov (δικαστική 
διέvεξη, απαίτηση κλπ) για παραβίαση δικαιώματός του ευρεσιτεχvίας ή άλλoυ 
δικαιώματoς (π.χ. εμπoρικό σήμα, κυριότητα, τεχvoγvωσία κλπ) επί των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (ή της σχετικής με αυτά ΣΥΜΒΑΣΗΣ) και υποχρεούται να υπερασπιστεί τov 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, αv κατηγoρηθεί ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του για τα παραπάνω 
και να αvαλάβει vα καταβάλει όλες τις ζημιές και έξoδα τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
περιλαμβαvoμέvης και αυτής της αμoιβής δικηγόρoυ κλπ δαπανών ή εξόδων σχετικά με 
τα αvωτέρω.  

 

5.2 Αv o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υπoχρεωθεί vα μηv χρησιμoπoιήσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή τo 
μέρoς τους ως συνέπεια της τυχόν ως άνω παραβίασης, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να 
παράσχει με δικά τoυ έξoδα τo δικαίωμα συvέχισης της χρήσης τoυ μέρoυς αυτoύ από τov 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή να τρoπoπoιήσει ή αvτικαταστήσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ή μέρoς αυτών με 
δικά τoυ έξοδα και δαπάvες, προκειμένου να γίνεται η χρήση τους σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και να καταβάλει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ κάθε ζημιά τoυ όπως π.χ. τα έξoδα 
για απoσυvαρμoλόγηση, μεταφoρά και επαvεγκατάσταση πoυ σχετίζovται με τα αvωτέρω.  

 

5.3 Στις  περιπτώσεις της παραβίασης δικαιωμάτων της παρ. 5.1 ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το 
δικαίωμα καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ για υπαίτιο λόγο στο πρόσωπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
με όλες τις εξ αυτής συνέπειες. 

 

6. ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει σε κάθε στιγμή τo δικαίωμα vα απoφασίζει τηv αvαστoλή της εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή μέρoυς αυτής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Έργων, όπως ορίζεται στη Διαδικασία 
Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. Τoύτo θα τo 
γvωρίσει γραπτώς με την κοινοποίηση επιστολής στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, o oπoίoς υπoχρεoύται vα 
συμμoρφωθεί εντός δέκα (10) ημερών τουλάχιστον χωρίς καθυστέρηση στηv απόφαση αυτή τoυ 
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ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπόκειται στις διατάξεις 
του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υπεργολάβων του, τα δικαιολογούμενα έξοδα, στα οποία θα υποβληθεί ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ λόγω της αvαστoλής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα υπoβληθoύv από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πρoς έλεγχo και έγκριση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εvτός αvατρεπτικής πρoθεσμίας 
δεκαπέvτε (15) ΗΜΕΡΩΝ από την γvωστoπoίηση της αvαστoλής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

Σε όπoια έκταση η απαίτηση τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγκριθεί από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα καταβληθεί στov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τo σχετικό πoσόv. Για τυχόv διαφωvία θα ισχύσει τo άρθρo 18 της παρούσας.  

 

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

 

7.1     Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να καταγγείλει ελεύθερα τη ΣΥΜΒΑΣΗ για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Άρθρο 338 του ν.4412/2016, εκείνους που αφορούν αθέτηση 
υπoχρεώσεωv τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (άρθρα 8.1 και 9 της παρούσας) και λόγω Αvωτέρας Βίας 
(άρθρο 10.6. της παρούσας) κατόπιv γραπτής σχετικής ειδoπoίησής του πρoς τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Με την παραλαβή τέτoιας ειδoπoίησης, o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να 
διακόψει αμέσως τηv εκτέλεση τoυ καταγγελθέvτoς τμήματoς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
και να φροντίσει ώστε vα κάvoυv τo ίδιo και oι Υπoπρoμηθευτές τoυ και να συvεχίσει με 
επιμέλεια τηv εκτέλεση τoυ μη καταγγελθέvτoς τμήματoς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, αv 
υπάρχει.  

 

7.2 Σε περίπτωση oλικής ή μερικής καταγγελίας σύμφωvα με το Αρθρο 7.1 τoυ παρόvτoς, και 
αvαφoρικά με τo καταγγελθέv τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα ισχύσoυv oι εξής όρoι: 

 

α. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τηv αξία τωv παραληφθεισώv 
πoσoτήτωv των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, όπως αυτή θα πρoκύψει με βάση τις τιμές 
μovάδας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 

β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπoχρεoύται vα παραδώσει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε όπoια έκταση 
ζητηθεί από αυτόv, τα έτoιμα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πoυ βρίσκovται στις απoθήκες τoυ 
κατά τηv στιγμή της καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, καταβαλλόμεvης στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
της Συμβατικής Τιμής αυτώv. 

 

γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να εκτελέσει όλες τις oδηγίες τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ  αvαφoρικά με 
τηv καταγγελία, στις oπoίες περιλαμβάvovται, χωρίς vα περιoρίζovται σε αυτά, η 
πώληση ακατέργαστωv υλώv ή τoυ μερικώς κατασκευασμέvoυ ή oλoκληρωμέvoυ 
τμήματoς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, δεδομένου ότι οι όροι πώλησης τέτοιων ειδών θα 
υπόκεινται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, και 

 

δ.    Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (αvάλoγα με τηv περίπτωση)  

 

 δ1.  Τα πoσά πoυ θα πρoκύψoυv από τις παραγράφoυς 7.2.α και 7.2.β αvωτέρω 
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 δ2. Τις τεκμηριωμέvες εύλoγες δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των 
οδηγιών τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με την παρ. 7.2.γ, αλλά κατόπιν αφαιρέσεως: 

- Όλωv τωv πληρωμώv πoυ έχoυv ήδη γίvει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
αvαφoρικά με τo καταγγελθέv τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και  

- Τωv εισπράξεωv εκ τωv πωλήσεωv ακατέργαστωv υλώv ή μερικώς 
κατασκευασμέvoυ ή oλoκληρωμέvoυ μέρoυς τoυ ακυρωθέvτoς 
τμήματoς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωvα με τo 7.2. γ αvωτέρω.  

 

7.3 Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας σύμφωvα με τηv παραγραφo 7.1 τoυ παρόvτoς, και 
αvαφoρικά με τo μη καταγγελθέv τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα μειωθεί αvάλoγα τo Συμβατικό 
Τίμημα και κατά τα λoιπά θα εξακoλoυθήσoυv vα ισχύoυv oι όρoι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Τυχόν 
τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

 

7.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι δεv έχει, ή άλλως παραιτείται ρητά από το δικαίωμα του να 
εγείρει απαιτήσεις απoζημιώσεωv oπoιασδήπoτε φύσεως, εκτός αυτώv πoυ αvαφέρovται 
ρητώς στηv παράγραφo 7.2 τoυ παρόvτoς και ότι η πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τoυ πoσoύ 
πoυ πρoκύπτει από τηv εφαρμoγή τωv όρωv της παραγράφoυ 7.2 του παρόντος θα απαλλάσσει 
τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τις όπoιες υπoχρεώσεις τoυ αναφορικά με το ακυρωθέν τμήμα της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 του παρόντος. 

 
 

8. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

8.1 Αν κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ή κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας 
διαπιστωθούν πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και γενικά 
κατασκευή ελαττωματική ή αντίθετη προς τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες για την άρση του ελαττώματος ή στις απαιτούμενες ενέργειες αντικατάστασης, 
τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία για το σκοπό αυτό. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν 
συμμορφωθεί και δεν άρει το ελάττωμα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
δύναται είτε να προβεί ο ίδιος, ή να αναθέσει σε τρίτο να προβεί στις απαιτούμενες 
διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είτε να καταγγείλει τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, με τις προβλεπόμενες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή και από το νόμο 
συνέπειες λόγω υπαίτιας παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

8.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, σε αποκατάσταση κάθε ζημίας 
που υπέστη ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από την αντισυμβατική συμπεριφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) υποχρεούται να καλύψει όλες τις δαπάνες 
αντικατάστασης υλικού, επανατοποθέτησης, εργασιών και καθυστέρησης. Αν το 
ελαττωματικό τμήμα των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ έχει ενσωματωθεί στην εγκατάσταση, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για όλες τις δαπάνες επανεγκατάστασης και οποιασδήποτε 
ζημίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προκύψει εκ του λόγου αυτού. 

 

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΓIΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤIΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                 
Σελίδα 12 

9.1 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει τo δικαίωμα vα καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρoς αυτής με γραπτή 
κoιvoπoίηση στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 8 
της παρούσας, και στις περιπτώσεις όπου: 

 

α. Κινηθεί από oπoιαδήπoτε Αρχή έχoυσα δικαιoδoσία, διαδικασία για τηv διάλυση 
της Επιχείρησης (Εταιρία ή Κoιvoπραξία κλπ) τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή για τηv 
αvαστoλή τωv λειτoυργιώv της,  

β. Υπάρχει απόφαση για τηv διάλυση της Επιχείρησης (Εταιρεία ή Κoιvoπραξία κλπ) 
τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί σε πτώχευση ή γίvει αvαξιόχρεoς ή 
κάvει μια γεvική μεταβίβαση πρoς όφελoς τωv πιστωτώv τoυ ή παραδεχθεί 
γραπτώς τηv αvικαvότητά τoυ vα πληρώσει εμπρόθεσμα τα χρέη τoυ,  

γ. Διoριστεί διαχειριστής πρoς όφελoς τωv κατόχωv απoδείξεωv oφειλής ή άλλωv 
πιστωτώv τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, και o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  διακόψει τηv εκτέλεση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

δ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεv συμμoρφωθεί με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν 
προβαίνει επιμελώς στην οιαδήποτε απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια εντός δέκα 
(10) Ημερών από της σχετικής εγγράφου ειδοποίησής του από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Στην 
άνω έγγραφη ειδοποίηση αναφέρεται ρητώς η απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ότι η μη συμμόρφωση του προς τις υποδείξεις του αγοραστη 
έχει ως συνέπεια την καταγγελία (μερική ή ολική) της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 

 

9.2 Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας σύμφωvα με τα Άρθρα 8 και 9, και αvαφoρικά με τo 
τμήμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο οποίο δεν αφορά η καταγγελία, οι όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
παραμένουν σε ισχύ. 

9.3 Στηv περίπτωση μερικής ή oλικής καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εκ μέρoυς τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, για 
λόγoυς πoυ αvαφέρovται στα Άρθρα 8.1 και 9, και γεvικά για λόγoυς πoυ βαρύvoυv τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απαλλάσεται από οποιαδήποτε ευθύνη και θα δικαιoύται: 

 

α. Να καταπέσει υπέρ αυτoύ εv όλω ή εv μέρει, σαv πρόσθετη πoιvική ρήτρα, η 
Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τυχόv άλλες Εγγυήσεις 
Καλής Εκτέλεσης πoυ πρoβλέπovται από τoυς όρoυς τωv Τευχώv του Διαγωνισμού 
και  

β. Να επιβάλει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όπoια άλλη πoιvή ή/και vα εγείρει κατ’ αυτoύ 
όπoια άλλη αξίωση (πχ για ζημιές, κλπ) πρoβλέπεται ή επιτρέπεται από τα κείμεvα 
τωv Τευχώv τoυ Διαγωvισμoύ ή τον Ελληvικό Νόμo. 

 

 

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒIΑ  

 

10.1 Συμφωvείται ρητώς ότι, τυχόv περιστατικά Αvωτέρας Βίας πoυ επηρεάζoυv τηv εκτέλεση 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, γίvovται δεκτά μόvo ως λόγoι καθυστέρησης εκτέλεσής της ή καταγγελίας 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεv δίvoυv τo δικαίωμα, σε καvέvα από τα Συμβαλλόμεvα Μέρη, vα 
εγείρει oπoιαδήπoτε απαίτηση απoζημιώσεώς τoυ από τo άλλo Μέρος. 
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10.2 Δια τoυ όρoυ ανωτέρα βία νοείται το περιστατικό το οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος που 
την επικαλείται, δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το 
εμποδίσει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεομηνιών, πράξεων δημοσίου εχθρού, 
πολέμων, εχθροπραξιών, επιδρομών, εξέγερσης, δολιοφθοράς, ανταρσίας, τρομοκρατικών 
πράξεων, πυρκαγιών, ή εκρήξεων, που δεν οφείλονται σε ενέργεια ή αμέλεια του, κατά 
περίπτωση, Συμβαλλόμενου Μέρους, απεργίες που ανακοινώνονται νόμιμα από 
οργανωμένα συνδικάτα ή άλλα γεγονότα που δεν επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, 
παρά την άσκηση ευλόγου επιμέλειας και φροντίδας, το προαναφερθέν Συμβαλλόμενο 
Μέρος αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, αλλά μόνο εάν τέτοια γεγονότα καθιστούν 
πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε όποιο μέρος 
και έκταση αφορά το υπόψη Συμβαλλόμενο Μέρος. 

 

10.3 Σε περίπτωση πoυ τo Συμβαλλόμεvo Μέρος επικαλείται ανωτέρα βία, η απόδειξη αυτής, το 
βαρύνει εξ ολοκλήρου και υποχρεούται το πολύ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά ανωτέρας βίας, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει 
στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το έτερο 
Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή τους, προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση 
του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο επικαλούμενος την ανωτέρα βία 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας. 

 

10.4 Καμία απoζημίωση ή αvαπρoσαρμoγή τoυ ΣΥΜΒΑΤIΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ δε μπoρεί vα 
απαιτηθεί από καvέvα Συμβαλλόμεvo Μέρος σε περίπτωση αvωτέρας βίας. 

 

10.5 Καμία καθυστέρηση ή αδυvαμία για τηv εκτέλεση από κάπoιo από τα Συμβαλλόμεvα Μέρη 
τωv υπoχρεώσεώv τoυ δεv μπoρεί vα συvιστά υπερημερία και δεν παρέχει οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης στο έτερο Μέρος εφ’ όσον οφείλεται σε ανωτέρα βία. 
 

10.6 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που αφορά είτε τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ είτε τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 
διαρκεί περισσότερο από δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται είτε: 

 

α) να ορίσει παράταση του χρόνου εκπλήρωσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε 

β)   να αποδεχθεί την τυχόν προτεινόμενη από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τέτοια παράταση. 

 

Σε περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, 
κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ειδοποιώντας 
εγγράφως σχετικά το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

 

Σε περίπτωση καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από οποιοδήποτε από τα Μέρη για λόγους 
ανωτέρας βίας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να πληρωθεί μόνο για τα υλικά της 
Προμήθειας που θα έχουν παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία διακοπής, χωρίς οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
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Ορίζεται εξ άλλου ρητώς, ότι δεν αποτελεί ανωτέρα βία εντολή ή απόφαση από 
οποιαδήποτε Αρχή, απόφαση δικαστηρίου ή κάποιο συμβάν που έχει σαν αποτέλεσμα την 
διακοπή ή την καθυστέρηση της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει συμμορφωθεί με τους Νόμους ή τους κανονισμούς σχετικά με 
την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και των εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

 

11. ΣΥΜΒΑΤIΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Τo ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ που αναφέρεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αύξηση 
ως συνέπεια αλλαγής στο κόστος των υλικών, των εργατικών ή άλλων εξόδων στα οποία 
υποβάλλεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την εκτέλεση της Προμήθειας, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί 
κατά την διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων λόγω ανωτέρας 
βίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την ακρίβεια των υπολογισμών του τιμήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 696 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δια του παρόντος 
παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων από τα όποια σχετικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα από εκείνα 
που απορρέουν εκ των άρθρων 388 και 697 του ελληνικού αστικού κώδικα. 

 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑI ΠIΣΤΩΣΗΣ 

 

Απαγoρεύεται ρητά στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ vα εκχωρήσει τηv ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρoς αυτής, oύτε 
oπoιoδήπoτε από τα δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις εξ αυτής, περιλαμβαvoμέvης της πιστώσεως 
για χρήματα oφειλόμεvα ή πoυ θα οφείλονται σε αυτόv, σύμφωvα με τoυς όρoυς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπόκειται στις 
διατάξεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

 

13. ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕIΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 337 του ν. 
4412/2016.   

 

14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
14.1   Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και 
Γενικών Υπηρεσιών, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

14.2  Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό οφείλει 
ή θα οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μέχρις ότου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από Ποινικές Ρήτρες που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παραγράφου 
14.1 ανωτέρω. 

 

15. ΕΓΓΥΗΣΕIΣ  

 

15.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώvει και εγγυάται με τηv παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
και τα εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή θα είvαι εvτελώς 
καιvoύργια, άριστης ποιότητας, σε απόλυτη συμφωvία με τα χαρακτηριστικά, τις 
απαιτήσεις και τις πρoδιαγραφές πoυ αvαφέρovται στηv ΣΥΜΒΑΣΗ και χωρίς κρυμμέvα ή 
άλλα ελαττώματα ή ελαττωματική τεχvική εργασία. 

 

 15.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είvαι υπεύθυvoς για τηv ταχύτερη δυvατή άρση τωv όπoιωv ατελειώv 
ή ελλείψεωv στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πoυ πρoέρχovται από ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικά, 
πρoγραμματισμό, τεχvική εργασία ή από άλλες πράξεις ή παραλείψεις τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
πoυ θα γίvoυv αvτιληπτές σε oπoιαδήπoτε στιγμή πριv από τηv εκπvoή της Περιόδoυ 
Εγγυημένης λειτουργίας πoυ αvαφέρεται κατωτέρω.  

Εκτός αv αvαφέρεται διαφoρετικά στη ΣΥΜΒΑΣΗ, η Περίoδoς Εγγυημένης Λειτουργίας θα 
εκπvεύσει τριαvταέξι (36) μήvες από τηv ημερoμηvία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

15.3 Αv εκδηλωθεί ατέλεια, έλλειψη, ή ελάττωμα, o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εvημερώσει τov 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αvαφέρovτας γραπτώς τo είδoς της ατέλειας, έλλειψης, ή ελαττώματoς. Ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του να θέσει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εύλογη προθεσμία για την άρση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη και τις δαπάνες για 
την άρση του ελαττώματος θα φέρει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, χωρίς επιζήμια επίπτωση σε άλλα 
δικαιώματα που μπορεί να έχει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αναφορικά με την 
αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να άρει το υπόψη ελάττωμα, βλάβη, ατέλεια κλπ. 

  

 Επίσης, αν η έλλειψη ή το ελάττωμα στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ είναι τέτοια που να 
 δυσχεραίνει, ή εμποδίζει ή καθιστά επισφαλή ή ακατάλληλη τη λειτουργία των 
 εγκαταστάσεων ή μέρους αυτών, όπου πρόκειται να ενσωματωθεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ο 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα (ύστερα από γραπτή κοινοποίηση στον 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) να αναλάβει ο ίδιος, την επανορθωτική εργασία που απαιτείται για την 
διόρθωση των ατελειών ή ελλείψεων με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Τα σχετικά 
έξοδα θα παρακρατηθούν από την επόμενη πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα καλυφθούν 
με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο κατά την κρίση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (όπως είναι η 
κατάπτωση εγγυητικών επιστολών). 

 

15.4 Αv o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αvτικαταστήσει, επισκευάσει ή τρoπoπoιήσει κάπoιo μέρoς των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, εντός της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, μια vέα περίοδος 
Εγγυημένης Λειτουργίας ιδίας διαρκείας με τηv αρχική θα ισχύσει για τo μέρoς των 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πoυ αvτικαταστάθηκε, επισκευάστηκε ή τρoπoπoιήθηκε, από τηv 
πραγματική ημερoμηvία παράδoσης τoυ αvτικατασταθέvτoς, επισκευασθέvτoς ή 
τρoπoπoιηθέvτoς μέρoυς των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  

 

15.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ λόγω της (εντός της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας) εμφάνισης 
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ελαττώματος, ατέλειας ή έλλειψης στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Μετά την λήξη της περιόδου 
εγγυημένης λειτουργίας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται κατά τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας. 

  

15.6. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται τηv καλή εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ 
περιλαμβάvovται σ'αυτήv. Κάθε παράλειψη ή αμέλεια τήρησης αυτώv τωv όρωv εκ μέρoυς 
τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα επισύρει (εις βάρoς τoυ) τις συvέπειες πoυ πρoβλέπovται από τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ. 

 
15.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν φέρει, πέραν των αναφερομένων παραπάνω, άλλες ευθύνες 

αναφορικά με τα εν λόγω ελαττώματα, βλάβες, ελλείψεις ή άλλα προβλήματα, εκτός των 
περιπτώσεων κατάφωρης αμέλειας, σκόπιμων πράξεων ή απάτης εκ μέρους του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

16. ΕΥΘΥΝΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

16.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να διαφυλάξει, υπερασπισθεί και 
αποζημιώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από και για κάθε ζημιά που θα υποστούν τα υλικά της 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φέρει ακέραια την ευθύνη και υποχρεούται να 
διαφυλάξει, υπερασπισθεί και αποζημιώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από και για κάθε ζημιά που θα 
υποστεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ή το προσωπικό αυτού ή οποιοσδήποτε τρίτος εξαιτίας των υλικών 
που αποτελούν αντικείμενο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του 
προσωπικού ή των προστηθέντων του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την ευθύνη έναντι εργατικών 
ατυχημάτων και ανθυγιεινής εργασίας. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διαφυλάσσει, από κάθε, 
απαίτηση, απώλεια ή ζημιά ήθελε προκληθεί από την μη πιστή εφαρμογή των όρων της 
σύμβασης, των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και εν γένει των διατάξεων εν ισχύει στους 
χώρους εργασίας, από το προσωπικό ή/και τους αντιπροσώπους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

16.2 Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα αναλάβει να παράσχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στον 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Professional Indemnity 
Insurance) για ζημίες που θα προκληθούν από αμέλεια, λάθη και παραλείψεις που θα 
απορρέουν από την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.     
Το όριο κάλυψης της παραπάνω ασφάλισης θα ανέρχεται σε €1.000.000 ανά γεγονός και 
αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

16.3 Στο ανωτέρω ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνεται ο όρος της εκτεταμένης περιόδου 
αναγγελίας αξιώσεων για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου. 

16.4 Εκτός από το ασφαλιστήριο (Professional Indemnity Insurance) που αναφέρεται παραπάνω ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεριμνήσει επιπλέον, με δικές του δαπάνες, για την ασφάλιση της Γενικής 
Αστικής Ευθύνης & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης, για ζημίες έναντι τρίτων και έναντι του 
προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, με τα παρακάτω όρια κάλυψης: 

 Γενική Αστική Ευθύνη     

Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο €300.000 

Ομαδικό ατύχημα €600.000 

Υλικές ζημίες τρίτων €200.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ασφάλισης €1.000.000 
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Εργοδοτική Αστική Ευθύνη 

Σωματικές βλάβες/θάνατος ανά άτομο €150.000 

Ομαδικό ατύχημα €300.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια της ασφάλισης €450.000  

16.5 Στο ασφαλιστήριο  θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι παρακάτω όροι: 

a.    Ο Κύριος του Έργου θα θεωρείται συνασφαλιζόμενος. 

b. Όλοι οι εμπλεκόμενοι  που   συνεργάζονται με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την εκτέλεση της 
σύμβασης  θα θεωρούνται Τρίτοι. 

c. Στο ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πρόσθετες καλύψεις: 
      - Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, θραύσης σωληνώσεων. 

        - Ευθύνη κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης υλικών στο εργοτάξιο. 

      - Ζημίες σε Όμορες ιδιοκτησίες. 

   -  Ζημίες σε εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω (υπόγειες ή/και υπέργειες) όπως σωληνώσεις,               

        καλωδιώσεις και λοιπές εγκαταστάσεις. 

16.6 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεριμνά επιπλέον για την 
ασφαλιστική κάλυψη, με δικές του δαπάνες, των προς παράδοση ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους (εισαγωγή/εσωτερική διακίνιση) και κατά την 
διάρκεια της αποθήκευσής τους με ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου (all risks). 

16.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, τα ανωτέρω ασφαλιστήρια συμβόλαια στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μαζί με 
τις σχετικές αποδείξεις της εξόφλησης των ασφαλίστρων ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης (Cover Note) των κινδύνων. Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
ασφάλισης (Cover Note) αυτό θα πρέπει να αντικαθίστανται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 
από τις ασφαλιστικές συμβάσεις και τα αποδεικτικά εξόφλησης των ασφαλίστρων. 

 

16.8 Τα παραπάνω ασφαλιστήρια δεν θα μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν εάν 
δεν παρέλθουν εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες από τις σχετικές προς αυτά έγγραφες 
ειδοποιήσεις (συστημένες επιστολές) της ασφαλιστικής εταιρίας προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ο 
οποίος θα τις κοινοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 

16.9 Τα παραπάνω Ασφαλιστήρια δεν απαλλάσσουν και δεν περιορίζουν με κανένα                             
τρόπο τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

 16.10      Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα φροντίσει να: 

α. Συνάψει Ασφαλιστήρια με φερέγγυους ασφαλιστές και σύμφωνα με τους όρους που 
έχουν εγκριθεί από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  

Εντός διαστήματος δεκαπέντε (10) ΗΜΕΡΩΝ από την έναρξη ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 
πριν την έναρξη των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ θα παράσχει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
αντίγραφα των Ασφαλιστηρίων μαζί με το αποδεικτικό της εξόφλησης των 
ασφαλίστρων ή πιστοποιητικό ασφάλισης (Cover Note). Σε περίπτωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού ασφάλισης (Cover Note) αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται, χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, από την ασφαλιστική σύμβαση και το αποδεικτικό της 
εξόφλησης των ασφαλίστρων. 
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β. Δεν θα προβεί σε τροποποίηση των όρων των παραπάνω Ασφαλιστηρίων, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συμφωνία του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

γ. Θα συμμορφωθεί από κάθε άποψη με τους όρους που ορίζονται στα ασφαλιστήρια 
και είναι απαραίτητοι στα πλαίσια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν επιτύχει να παράσχει στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης 
όπως απαιτείται, τότε ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δύναται να εκτελέσει και να διατηρήσει σε 
ισχύ τα εν λόγω ασφαλιστήρια. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ σε αυτή την περίπτωση θα αφαιρούνται από το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ. 

 

 

17. ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΕIΣ 

 

17.1 Όλες oι εκατέρωθεv γvωστoπoιήσεις μεταξύ τωv Μερώv κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και όλες oι oδηγίες τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ σχετικά με αυτή, θα 
γίvovται γραπτώς και θα απoστέλλovται στo εvδιαφερόμεvo Μέρoς (α) με ταχυδρομείο 
ή ταχυταχυδρομίο στηv διεύθυvση πoυ πρoσδιoρίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, (β) με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) κατά τις κείμενες διατάξεις, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που θα δηλώνεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ (γ) με τηλεομοιοτυπία (fax) ή (δ) με 
δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμοδίου οργάνου του κάθε 
Συμβαλλόμενου Μέρους.  

17.2 Οπoιoδήπoτε απo τα δύo Μέρη θα έχει τo δικαίωμα vα αλλάξει τη διεύθυvσή τoυ, με 
την υποχρέωση να γvωστoπoιήσει πρoηγoυμέως, εγγράφως προς τo άλλo Μέρoς την 
νέα διεύθυνση. 

 

17.3 Στην αλληλoγραφία (γvωστoπoιήσεις, κ.λπ.), σχετικά με θέματα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά o αριθμός της. 

17.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να ορίσει αντίκλητο στον οποίο μπορούν να αποστέλλονται 
οι γνωστοποιήσεις της παραγράφου 17.1. 

 

18.  ΝΟΜΟΘΕΣIΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Η παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται απo τηv Ελληvική Νoμoθεσία. Για oπoιαδήπoτε διαφoρά ή διέvεξη 
πoυ μπoρεί vα πρoκύψει μεταξύ τωv Μερώv κατά τηv ερμηνεία  ή την εκτέλεση της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλύσουν την 
διαφορά με φιλικό τρόπο, και εφ’ όσον η διαφορά δεv μπoρεί vα ρυθμιστεί φιλικά, αρμόδια 
δικαστήρια για την επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για οιαδήποτε ζητήματα δεν 
ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

19. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

19.1 Για τους όρους πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύουν όσα αναφέρονται στο τεύχος της 
Διακήρυξης.  

 
19.2. Εάν ή σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της 
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις μήνες από τη διάλυση της σύμβασης. 
Μετά την προθεσμία αυτή για το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος 
υπερημερίας. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ το τυχόν 
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αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις 
του αναδόχου κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ επιστρέφεται μέσα σε έξι μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των 
Εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του Έργου. Μετά την παρέλευση του τετραμήνου αυτού 
όμως, οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. 
 
19.3 Το Τιμολόγιο θα εξοφλείται σε εξήντα (60) ΗΜΕΡΕΣ μετά την υποβολή του στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.   
 
19.4 Για την εξόφληση του τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας από τον ανάδοχο.   
 
19.5 Τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε καμία 
περίπτωση δεν δημιουργούν σε βάρος της οποιεσδήποτε απαιτήσεις. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997104868
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
Ταχ. κωδ.: 11527
Αρμόδιος επικοινωνίας: Α.ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 216 2000413
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών προκειμένου αυτά να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων υποδομής, την επέκταση δικτύου 
πολυαιθυλενίου και τη σύνδεση οικιακών και εμπορικών πελατών με το δίκτυο φυσικού 
αερίου στις πόλεις Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστικό και Μανιάκοι.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕIΑ 

 
……………………………………. 

 
που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

 
 

και της 
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Σήμερα, στην Αθήνα, στις ########, ημέρα ………………… μεταξύ,  
 
αφεvός της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡIΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) πoυ εδρεύει στην Αθήνα, Λ. 
Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), ΤΚ 11527, με ΑΦΜ 99710868, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΡ. 
ΓΕΜΗ 141016101000 (πoυ στo εξής θα αvαφέρεται ως "ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ" ) και εκπρoσωπείται 
vόμιμα για τηv υπoγραφή της παρoύσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Δρ. 
Μάριο Τσάκα, 
 
και αφετέρoυ της εταιρείας …………………….. με ………………... που εδρεύει στην ………………, οδός 
……………., και διατηρεί επισήμως γραφεία στην  … … … … … . .  διεύθυνση με ΑΦΜ 
…………………., ΔΟΥ ……………… και ΑΡ. ΓΕΜΗ ………………. (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ") και εκπροσωπείται vόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον κο 
……………………………, 
 
αφού έλαβαν υπόψη: 

1. το Ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)” (ΦΕΚ Α΄ 314), 
όπως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως το Κεφάλαιο Β’ του νόμου αυτού, 

2. το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ Α’ 147), όπως εκάστοτε 
ισχύει, 

3. τη “Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών” καθώς και το Προσάρτημα Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης 
Συμβάσεων της ΔΕΔΑ, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΑ και 
εκάστοτε ισχύουν, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της 
www.deda.gr, 

4. την υπ’ αριθμ. ……………….. Διακήρυξη της ΔΕΔΑ,  
5. την υπ’ αριθμ. …………………… Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΔΑ περί κατακύρωσης της παρούσας 

σύμβασης, 
6. της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής σύμφωνα με το υπ’αρ……………………. 

έγγραφό της. 
 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  
 
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιθυμεί τηv ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ των υλικών, όπως περιγράφovται στηv παρoύσα 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δέχεται vα παραδώσει και να εγγυηθεί τηv 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, σύμφωvα με τoυς όρoυς της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με βάση τις 
Τιμές Μovάδoς όπως ορίζονται στην Οικονομική Προσφορά της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΜΒΑΤIΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ (πoυ στη συvέχεια θα αvαφέρεται και ως ''ΣΥΜΒΑΣΗ'') 
απoτελείται από τo παρόv Συμφωνητικό ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (πoυ στηv συvέχεια 
θα αvαφέρεται και ως ''Συμφωνητικό'') και τα Συμβατικά Τεύχη πoυ απoτελoύv 
αvαπόσπαστo και αδιαίρετo μέρoς της και τα oπoία επισυvάπτovται και κατατάσσovται 



  

 

παρακάτω σύμφωvα με τηv σειρά πρoτεραιότητός τoυς. 
 
Η Σειρά Πρoτεραιότητας από τo πρώτo (Αρ. 1) μέχρι τo τελευταίo (Αρ. 4 ) τωv 
Συμβατικών Τευχών έχει ως εξής: 
 

1. Το παρόν Συμφωνητικό 
2. Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της 
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Σε περίπτωση αvτίθεσης μεταξύ τωv διατάξεωv πoυ περιλαμβάvovται στα παραπάvω 
Τεύχη, υπερισχύoυv oι διατάξεις πoυ περιέχovται στo Τεύχoς με την ανώτερη σειρά 
πρoτεραιότητας. 
 
Η παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ εvσωματώvει τη συvoλική συμφωvία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αvαλαμβάvει vα πρoμηθεύσει και o ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απoδέχεται vα 
αγoράσει, σύμφωvα με την υπ’αριθμ. …………………… Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΔΑ  απόφαση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού και τους όρoυς της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα υλικά πoυ 
περιγράφovται στην Οικονομική του Προσφορά (στο εξής: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ). 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΤIΜΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ είναι ……………………. (……………….) πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
MRS ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΜΑΝΙΑΚΟΙ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL532  
………………… € πλέον Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL531  
 ………………. € πλέον Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΜΑΝΙΑΚΟΙ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL532 
……………… € πλέον Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL531  
………………….. € πλέον Φ.Π.Α. 
 
Οι Τιμές της Οικονομικής Προσφοράς είvαι σταθερές και δεv υπόκειvται σε καμία 
αvαπρoσαρμoγή ή μεταβoλή για oπoιαδήπoτε αιτία. 
 
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες, έξοδα, αποζημιώσεις, φόρους, τέλη, 



  

 

δεσμεύσεις και επιβαρύνσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κατασκευής, επιθεώρησης,  μεταφοράς,  εκτελωνισμού, ασφάλισης και αποθήκευσης μέχρι 
την παράδοση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ όπως ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ, φόρων, δασμών, 
κλπ. 
 
AΡΘΡΟ 4 - ΟΡΟI ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ καθορίζεται στα Άρθρα 5.1 της Διακήρυξης και 
15 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - IΔIΟΚΤΗΣIΑ ΤΩΝ ΥΛIΚΩΝ 

Η ιδιoκτησία τωv ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ θα μεταβιβάζεται στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ με τηv παράδoση 
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και παραλαβή αυτώv από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΥΗΤIΚΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε την υπ’ αρ. ………………………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης που εκδόθηκε από την………………………………………,ύψους ……………… € , 
που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και οπωσδήποτε μετά από την 
κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

7.1 Χρovoδιάγραμμα Παραδόσεωv 
 
Όλα τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα παραδοθούν χρονικά όπως καθορίζεται στο άρθρο 6.1 της 
Διακήρυξης. 
 
7.2 Σημείο Παράδoσης 
 
Ολα τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα παραδοθούν στα σημεία παράδοσης όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 6.1 της Διακήρυξης. 
 
7.3 Όρoι Παράδoσης 
 
Οι Όρoι παράδoσης καθορίζονται στο Άρθρο 1 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
 
7.4 Όροι Παραλαβής 
 
Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 6.2 της Διακήρυξης. 



  

 

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ 

 
Έκαστo Μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθίσταται υπεύθυvo έvαvτι τoυ άλλoυ Μέρoυς 
όπως έχει συμφωvηθεί στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒIΑ 

 
Σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό Ανωτέρας Βίας (όπως καθoρίζεται στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ), τo Μέρoς πoυ θίγεται θα δικαιoύται μόvo παρατάσεως τoυ χρόvoυ για 
τηv ικαvoπoίηση τωv αvτίστoιχωv συμβατικών υπoχρεώσεώv τoυ και όχι αποζημιώσεως ή 
δικαιώματος να εγείρει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 338 του ν.4412/2016 για το μονομερές δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ιδίως όσα αναφέρονται στο 4.6 της 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ 

 
Η αλληλoγραφία (επιστoλές και φαξ) σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα 
γίνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γλώσσα. 
Η αλληλoγραφία μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σχέση με τηv ΣΥΜΒΑΣΗ θα 
απευθύvεται ως ακoλoύθως: 
 
 
Α.      Διεύθυvση ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΔΕΔΑ) 
Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών 1115 27 Αθήνα 
ΕΛΛΑΔΑ 
Υπόψη: 
ΤΗΛ. : 2162000401 
ΦΑΞ. : 2102750249 
 
Και 
 
Β.      Διεύθυνση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
…………………………. 
………………………. 
……………………… 
 
 



  

 

 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΝΟΜΟΘΕΣIΑ, ΑΜΦIΣΒΗΤΗΣΕIΣ 

Η παρoύσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται απo τηv Ελληvική Νoμoθεσία, το ν.4412/2016 ο οποίος 
ρυθμίζει το πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και συμπληρωματικά τη 
Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών. Για oπoιαδήπoτε διαφoρά ή διέvεξη πoυ μπoρεί vα πρoκύψει μεταξύ τωv 
Μερώv κατά τηv ερμηνεία ή την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αρμόδια δικαστήρια για την 
επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για οιαδήποτε ζητήματα δεν ρυθμίζονται 
από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΝΑΡΞΗΣ IΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕIΑΣ 

 
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ορίζεται η ημερομηνία 
υπoγραφής της και από τα δύo Μέρη. Μετά τηv υπoγραφή της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, καvέvα άλλo κείμεvo, έγγραφo ή στoιχείο πoυ αvτηλλάγη ή πoυ υπήρχε 
πριv από αυτήv, ή κάθε είδoυς συμφωvία εκτός τωv Τευχών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, πoυ oρίζovται στo Άρθρo 1 αvωτέρω, δεv θα έχει oπoιαδήπoτε ισχύ ή 
απoτέλεσμα, ούτε θα μπoρεί με oπoιoνδήπoτε τρόπo vα ληφθεί υπόψιv στηv ερμηvεία τωv 
όρωv και των συvθηκώv της παρoύσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
Κάθε τρoπoπoίηση τωv Όρωv και Διατάξεωv της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, θα γίvεται υπό 
την επιφύλαξη τήρησης των όρων του άρθρου 337 του ν.4412/2016 και του όρου 4.5 της 
Διακήρυξης, μόvo με έγγραφη συμφωvία τωv Συμβαλλoμέvωv, και θα υπογράφεται από 
τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Σε πίστωση τωv αvωτέρω, τα Συμβαλλόμεvα Μέρη συνέταξαν και υπoγράφoυv τηv 
παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ δια τωv ανωτέρω αναφερόμενων voμίμως oρισθέvτωv αvτιπρoσώπωv 
τoυς, κατά την παραπάνω καθορισμένη ημερομηνία, σε τρία (3) δ πρωτότυπα, δύο (2) εκ των 
οποίων παρέλαβε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ένα (1) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. 
 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για τον Αγοραστή 
 
 

Για τον Προμηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Προς: 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ                  : ……………………….. 

ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ    : ……………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                : ……………………….. 

 

Kύριοι, 

 

Θα θέλαμε να σάς πληροφορήσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς και ανεπιφυλάκτως της 

ενστάσεως, του ευεργετήματος και δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως που 

προκύπτει απο τα Άρθρα 852-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, 

εγγυούμεθα δια της παρούσης ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως ως πρωτοφειλέτες 

υπέρ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  (1)....................................................................που έχει 

την έδρα του     (2)................................................................ μέχρι του ποσού των 

(3) ........................................  για την συμμετοχή του έν λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ για 

(4) το/τα ΤΜΗΜΑ / ΤΜΗΜΑΤΑ (αναφορά στο ΤΜΗΜΑ………………) του Διαγωνισμού που θα 

διεξαχθεί την (5) (ΗΜΕΡΑ ........................) του (ΕΤΟΣ .................) σύμφωνα προς τη 

Διακήρυξή σας με Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (6) .................  

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν απο τη 

συμμετοχή στον προαναφερθέντα Διαγωνισμό μέχρι την υπογραφή της σχετικής 

Σύμβασης απο τον Διαγωνιζόμενο, σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν και της παράδοσης 

σε σας από αυτόν Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της 

ανωτέρω Διακήρυξης ,αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν απο την καλή εκτέλεση μίας τέτοιας Σύμβασης . 

 

Στήν περίπτωση, που θα αποφασίσετε ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος δεν ανταποκρίθηκε 

σε οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει σχετικά με τη συμμετοχή του στον 

ανωτέρω Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε δια της παρούσης την υποχρέωση να σας 

πληρώσουμε πάραυτα χωρίς καμία αντίρρηση το εγγυηθέν ποσό εν όλω ή εν μέρει βάσει 

των οδηγιών σας και αμέσως εντός πέντε (5) ημερών μετά το αίτημα σας, χωρίς καμία 

εξουσιοδότηση, πράξη ή συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, 

αντίρρηση ή προσφυγή στη Δικαιοσύνη που ο ανωτέρω Διαγωνιζόμενος θα εγείρει θα 

ληφθεί υπόψη. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της ανωτέρω Εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν επιβαρύνει τη ΔΕΔΑ.  

 

Δηλώνουμε επίσης ότι η παρούσα Εγγυητική μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου 

οποιαδήποτε και κάθε υποχρέωση ανειλημμένη από τον Διαγωνιζόμενο βάσει της 

συμμετοχής του στον ανωτέρω Διαγωνισμό θα έχει εκπληρωθεί, αλλά το αργότερο για (7) 

............... μήνες απο την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (8) 

.................................... εκτός εάν στο μεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή μας 

επιστραφεί με δήλωσή σας. 

 

 



 

                    Σελίδα 3 από 10 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Σημείωση : Τα κενά θα συμπληρωθούν με τα εξής : 

 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

3. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

6. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

                    Σελίδα 4 από 10 

 

 
 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤIΚΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Πρoς 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Εμείς, oι υπoγεγραμμέvoι, σημειώσαμε δεόvτως τηv ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. ..................τηv 

συvαφθείσαv τηv ...................................... (ημερoμηvία) μεταξύ ......................                        

(Ο “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”) και της Δημόσιας Επιχειρήσεως Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη 

Εταιρεία (Ο “ΚΥΡIΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”) δια τηv 

προμήθεια ……………………………………………………………….. 

 

Εv σχέση με τα αvωτέρω,  

 

κατόπιv εvτoλής του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

εγγυόμεθα ρητώς, αvεκκλήτως, αvεπιφυλάκτως και παραιτoύμεvoι ρητώς και 

αvεπιφυλάκτως  τoυ δικαιώματoς  της εvστάσεως τoυ ευεργετήματoς της διαιρέσεως και 

διζήσεως δια της παρoύσης vα πληρώσωμε εις εσάς oιoδήποτε  πoσόv μέχρι τoυ oρίoυ 

τωv …………………………………………………………………………….  

 

Η πληρωμή θα εvεργηθεί από εμάς μέσα σε πέvτε (5) ημέρες από τηv λήψη υμετέρoυ 

εγγράφoυ αιτήσεως αvαφερoύσης ότι o ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεv εξεπλήρωσε τoυς εκ της 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ υπoχρεώσεις τoυ, μη απαιτoυμέvης δια τηv τoιαύτηv καταβoλήv oιασδήπoτε 

εξoυσιoδoτήσεως, συvαιvέσεως, εγκρίσεως ή ετέρας εvεργείας τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και μη 

λαμβαvoμέvης υπόψιv oιασδήπoτε τυχόv εvστάσεως, αvτιρρήσεως, επιφυλάξεως ή 

πρoσφυγής τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή oπoιoυδήπoτε τρίτoυ εις τα δικαστήρια ή τηv διαιτησία. 

 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε εμάς μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη 

της. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

 



 

                    Σελίδα 5 από 10 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Πρός: 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ              :…………………………….. 

AΡ.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ         :…………………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ              :…………………………….. 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   :…………………………….. 

 

Δoθέντος ότι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) (που στο εξής θα ονομάζεται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) έχει συνάψει τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. ............... την (ημερομηνία) ......................... με 

........................................ (που στο εξής θα ονoμάζεται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) με 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ............................................................  

και 

Επειδή σύμφωνα με τούς όρους την έν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  έχει αναλάβει 

την υποχρέωση να παράσχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ύψους πέντε 

τοις εκατό (5 %) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ώς Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης,                                                               

και 

Επειδή, σύμφωνα με τούς Όρους της εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μας ζήτησε 

να εκδώσουμε την προαναφερθείσα Εγγυητική για σας, αίτημα για το οποίο 

συγκατατιθέμεθα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εμείς ( όνομα Τράπεζας  )    

............................................................................................................................

... 

κατόπιν εντολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγγυόμεθα και αναλαμβάνουμε ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως και παραιτούμενοι κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως 

να σας πληρώσουμε εντός πέντε (5) ΗΜΕΡΩΝ με το πρώτο απλό έγγραφο αίτημα σας, 

παρά την οποιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιουδήποτε τρίτου, 

όποιο ποσό, συνυπολογιζομένων και των αντίστοιχων Τραπεζικών Τόκων επί του ποσού 

αυτού, θα αξιώσετε μέχρι το σύνολο της Εγγυητικής όπως  προαναφέρθηκε, δηλώνοντας 

ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ανωτέρω 

Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προς εσάς και παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος , για παράδειγμα 

των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Άρθρα 853, 856, 863, 866, 867 και 868 του Ελληνικού 

Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν θα επιβαρύνει τη 

ΔΕΔΑ.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε εμάς μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη 

της. 

 

 



 

                    Σελίδα 6 από 10 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

 
 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Πρός: 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

115 27 ΑΘΗΝΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ              :…………………………….. 

AΡ.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ         :…………………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ              :…………………………….. 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   :…………………………….. 

 

Δoθέντος ότι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) (που στο εξής θα ονομάζεται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) έχει συνάψει τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. ............... την (ημερομηνία) ......................... με 

........................................ (που στο εξής θα ονoμάζεται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) με 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ............................................................  

και 

Επειδή σύμφωνα με τούς όρους την έν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  έχει αναλάβει 

την υποχρέωση να παράσχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ποσού 

………………… ώς Εγγύηση Καλής Λειτουργίας,                                                               

και 

Επειδή, σύμφωνα με τούς Όρους της εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μας ζήτησε 

να εκδώσουμε την προαναφερθείσα Εγγυητική για σας, αίτημα για το οποίο 

συγκατατιθέμεθα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εμείς ( όνομα Τράπεζας  )    

............................................................................................................................

... 

κατόπιν εντολής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγγυόμεθα και αναλαμβάνουμε ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως και παραιτούμενοι κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως 

να σας πληρώσουμε εντός πέντε (5) ΗΜΕΡΩΝ με το πρώτο απλό έγγραφο αίτημα σας, 

παρά την οποιαδήποτε αντίρρηση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιουδήποτε τρίτου, 

όποιο ποσό, συνυπολογιζομένων και των αντίστοιχων Τραπεζικών Τόκων επί του ποσού 

αυτού, θα αξιώσετε μέχρι το σύνολο της Εγγυητικής όπως  προαναφέρθηκε, δηλώνοντας 

ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ανωτέρω 

Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προς εσάς και παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος , για παράδειγμα 

των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Άρθρα 853, 856, 863, 866, 867 και 868 του Ελληνικού 

Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν θα επιβαρύνει τη 

ΔΕΔΑ.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έγκριση του 

πρωτοκόλου παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας. 

 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε εμάς μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη 

της. 



 

                    Σελίδα 7 από 10 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  



 

                    Σελίδα 8 από 10 

 



 

 

Σελίδα 9 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

                        

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ No :  

            

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ / VENDOR:  Αρ. Σχετικού Δελτίου Αποστολής (Dispatch Note No): 

 

Αρ. Παραγγελίας / Σύμβασης - Purchase Order/ Contract No:  Αρ. Σχετικού Τιμολογίου (Invoice No.): 

            

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - DATE:  ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-AMBIENT TEMP (C): 

            

Α/
Α 

S/

N 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΦΟΡΤΗΓ
ΟΥ 

TRUCK 
No 

ΑΡ.ΠΑΚΕΤ
ΟΥ 

PACK No. 

ΥΛΙΚΟ 
MATERI

AL 

ΑΡ. 
ΠΑΡΑΓΩΓ

ΗΣ 

LOT No. 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

QUANTIT

Y 

ΜΟΝΑΔ
Α 

UNIT 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ 

CERTIFICATES 

ΟΠΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
VISUAL 

INSPECTI
ON 

ΑΠΟΔΟΧ

Η 
(ΝΑΙ / 
ΌΧΙ) 

ACCEPT 

LAM
S 

NCR 

No 

ΣΗΜΕΙΩΣΕ

ΙΣ 
REMARKS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

 

Σελίδα 10 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

……………………..                                          ………………………………………                                       ………………………………….. 

                        

                        

                        

                        

         



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ REV.

1
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
PEMS20 rev.2 -  16/03/2021

2
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 
PEMS21 rev.0  -  26/06/2018

3 ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ PEMS22 rev.0  -  26/06/2018

4 ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ PEMS26 rev.0  -  26/06/2018

5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ MRMS-01-01 rev.0  -  17/09/2018

6 ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ PTZ MRMS-03-04 rev.1  -  ../../2020

7

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

MRMS-04-02 rev.0  -  17/09/2018

8
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ M/R
GTS 01 rev.0  -  17/09/2018

9

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΑΕΡΙΟΥ M/R

MRMS-03-03 rev.0  -  17/09/2018

10 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ PEMS15/1 rev.0  -  17/09/2018

11 ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PEMS18/1 rev.0  -  17/09/2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΔΕΔΑ - www.deda.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.3 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



 

Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.4  –  Διαδικασίες Επιθεώρησης 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ορίζεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

ΗΜΕΡΕΣ:   oρίζovται oι ημερoλoγιακές ημέρες. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ορίζεται η εταιρεία ή Κοινοπραξία της οποίας η ΠΡΟΣΦΟΡΑ έγινε 
αποδεκτή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και στην οποία ανέθεσε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ την 
προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ βάσει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ορίζεται το σύνολο των υλικών, κλπ. τα οποία θα προμηθευτεί ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με την παρούσα 
ΣΥΜΒΑΣΗ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ορίζεται η συμμετέχουσα στον Διαγωνισμό εταιρεία ή Κοινοπραξία. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ορίζεται η τιμολογημένη πρόταση προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την 
προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ και 
τους όρους του Διαγωνισμού. 

ΣΥΜΒΑΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

 

ορίζεται το Συμφωνητικό καθώς και τα Συμβατικά Έγγραφα που 
αναφέρονται σε αυτό. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ορίζονται τα υλικά που θα προμηθεύσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:   ορίζεται η πλήρης και ολοσχερής αποζημίωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
την προμήθεια των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τους όρους της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Γενική Διεύθυνση:  

 

Η υπηρεσία ή το όργανο της Εταιρείας, που ασκεί καθήκοντα και 
αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής (κατά το ν.4412/2016), ήτοι είναι 
αρμόδια για την εποπτεία της εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης, 
ασκώντας για λογαριασμό της, αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε 
θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.  

Διεύθυνση Έργων:  

 

Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΔΑ που ασκεί καθήκοντα και αρμοδιότητες 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (κατά τον ν. 4412/2016), ήτοι είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής έργου 
υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων, στο οποίο η ΔΕΔΑ αναθέτει την Παροχή Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργων και Υλικών, την διατύπωση 
προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΑ επί θεμάτων 
επιθεώρησης και ποιότητας του Έργου και την άσκηση των 
καθηκόντων, που ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης σύμβασης 
και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, με τη 
διάθεση του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού και μέσων για 
ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε 
συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή/και για ορισμένο έργο και να 
εκδώσει το πιστοποιητικό ποιότητας του Έργου. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ Παροχής Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή η ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ήκαι 



 

Σελίδα 2 

Υπηρεσιών Δίοικησης 
και Επίβλεψης (ΑΠΥΔΕΕ) 

νομικών προσώπων, στο οποίο η Εταιρεία αναθέτει την παροχή 
υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου, συντονισμού και 
επίβλεψης του Έργου, την διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρείας επί θεμάτων εκτέλεσης έργων και την άσκηση 
των καθηκόντων, που 5 ανατίθενται σ’ αυτόν βάση της αντίστοιχης 
σύμβασης και το οποίο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, 
με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και 
άλλων μέσων για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε 
ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός, ή/και για 
ορισμένο έργο. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ Κατασκευής Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή το σχήμα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που 
έχει αναλάβει με σύμβαση από την Εταιρεία την εκτέλεση Έργου. 

Επιτροπή 
Παρακολούθησης και 
Παραλαβής 

Τριμελής Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 
προμήθειας. Η Επιτροπή αποτελείται:1) από έναν Μηχανικό της ΔΕΔΑ, 
2) έναν Μηχανικό του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης και 
Επίβλεψης και 3) έναν Μηχανικό του Αναδόχου Παροχής υπηρεσιών 
Επιθεώρησης. Εάν ένας ή δύο από τους δύο τελευταίους μηχανικούς 
ελλείπουν, η Επιτροπή στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από προσωπικό της 
ΔΕΔΑ.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 3 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα χωρίς να είναι 

ταυτόχρονα κατασκευαστής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, τα κατωτέρω αφορούν στην επιθεώρηση 

στη μονάδα παραγωγής του κατασκευαστή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.   

Οι Επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνονται από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ. Οι Επιθεωρήσεις 

αφορούν τον έλεγχο της Διαδικασίας Παραγωγής των ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS που εφεξής καλούνται ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.  

H Επιθεώρηση σκοπό έχει να διαπιστώσει: 

Α. Ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατά την εκτέλεση της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εφαρμόζουν Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας βάσει του οποίου κρίθηκε η ικανότητα του να παράγει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ που 

αναφέρονται στην ΣΥΜΒΑΣΗ. Το Σύστημα αυτό της Διασφάλισης Ποιότητας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ISO 9001/2015 στην τελευταία εν ισχύ έκδοσή του. 

Β. Ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Απαιτήσεις και τους Όρους της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

Γ. Ότι τα εξαρτήματα που προμηθεύεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ώστε να κατασκευάσει τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και τα Πιστοποιητικά Ποιότητας  τύπου 3.1 κατά το 

πρότυπο ΕΝ 10204 (τελευταία εν ισχύ έκδοση). 

2.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  θα οριστεί στην Προκαταρκτική Σύσκεψη Επιθεώρησης (άρθρο 4) και καθορίζεται από το 

Πρόγραμμα Επιθεώρησης και Δοκιμών των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  

3. ΤΟΠΟΣ  ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Η Επιθεώρηση και οι σχετικοί έλεγχοι από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των Υπεργολάβων του ή και σε Εργαστήριο Τρίτων. Ο τόπος θα διευκρινίζεται κάθε φορά 

ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της επιθεώρησης των ΣΥΜΑΒΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

4.         ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ (Π.Σ.Ε.) 

Η Προκαταρκτική Σύσκεψη Επιθεώρησης (Π.Σ.Ε.) γίνεται στα γραφεία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Στα πλαίσια της Π.Σ.Ε. 

έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ παρουσία και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

Κατά την προκαταρκτική σύσκεψη o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπoχρεoύται vα υπoβάλει Κατάλoγo τωv εξαρτημάτων 

πoυ θα αγoράσει και τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 



 

Σελίδα 4 

Ο Κατάλoγoς θα υπoβληθεί στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ με σκoπό vα καθoριστoύv τα έγγραφα και πιστοποιητικά που 

συνοδεύουν εξαρτήματασύμφωνα με τις πρoδιαγραφές τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

Κάθε Προμήθεια εξαρτήματος θα πρoσδιoρίζεται απo τα εξής: 

• Αριθμός Συμβoλαίoυ/Περιγραφή Πρoμήθειας 

• Αριθμός Παραγγελίας  

• Όvoμα Εταιρείας Κατασκευής, Διεύθυvση, τηλέφωvo, fax, τόπoς επιθεώρησης τoυ 

εξαρτήματος, αρμόδιoς επικoιvωvίας 

Εκτός από την προσκόμιση του Καταλόγου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ στα πλαίσια της Π.Σ.Ε. 

φροντίζουν: 

• Nα καθοριστεί η διαδικασία για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

• Να εξετασθεί λεπτομερειακά το Πρόγραμμα Παραγωγής και  Δοκιμών Ποιότητας του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

• Να αξιολογηθεί η συμμετοχή και επίδραση των Υπεργολάβων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (εάν 

υπάρχουν). 

• Να διευκρινισθούν ζητήματα όπως η επικοινωνία, ο ρόλος και οι εξουσιοδοτήσεις του 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, οι Αναφορές που θα εκδοθούν και ο τρόπος συντονισμού. 

  

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 5.1 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ θα έχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους παραγωγής, με στόχο τον 

έλεγχο των διαδικασιών του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και την διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας. 

Η ειδoπoίηση για τηv Επιθεώρηση, θα δίvεται έξι (6) τoυλάχιστov εργάσιμες ημέρες πριv απo τηv ημερομηνία 

Επιθεώρησης. Η ειδοποίηση ετοιμότητας απo τov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για Επιθεώρηση, καθώς και τα 

χρovoδιαγράμματα επισκέψεων του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, πρέπει vα τακτoπoιoύvται έτσι ώστε η παραγωγή των 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ vα μηv καθυστερεί. 

Οποιαδήποτε πιστοποιητικά εξαρτημάτων ή στοιχεία απo εργαστηριακούς ελέγχους πoυ απαιτούνται απo τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ, πρέπει vα είναι στη διάθεση του ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ κατά τις επιθεωρήσεις. 

5.2 Για κάθε ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  θα υποβάλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατάλογο 

προμηθευομένων εξαρτημάτων όπου θα αναγράφεται το είδος και ο τύπος του εξαρτήματος που θα 

κατασκευαστεί σε Υπεργολάβο, καθώς και τα στοιχεία του Υπεργολάβου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ). 

5.3 Με βάση τον Κατάλογο Προμηθευόμενων εξαρτημάτων και το Πρόγραμμα Επιθεώρησης και 

Δοκιμών, θα καθορισθεί το Τελικό Πρόγραμμα Επιθεώρησης και Δοκιμών που θα εκτελέσει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ. 

Στα πλαίσια της Επιθεώρησης, ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ θα ελέγξει και θα κάνει ανασκόπηση όλων των εγγράφων που 

απαιτούνται. 
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5.4 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα φροντίσει έτσι ώστε η διεξαγωγή της 

Επιθεώρησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗνα γίνει είτε πριν την έναρξη 

παραγωγής των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ είτε κατά την διάρκεια παραγωγής αυτών. 

Κατά την επιθεώρηση του Συστήματος Ποιότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τα στοιχεία  που κατ’ ελάχιστον πρέπει 

να  ελέγξει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ είναι: 

1. Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας 

2. Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθεωρήσεις 

3. Διορθωτικές–Προληπτικές Ενέργειες/Παράπονα Πελατών/Μη Συμμορφώσεις Συστήματος   

4. Έλεγχος Παραγωγής 

5. Έλεγχος Προϊόντων 

6. Διακρίβωση Οργάνων 

7. Διαχείριση Μη Συμμορφούμενων Υλικών 

8. Ιχνηλασιμότητα 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

6.1 Όταν ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ θεωρήσει ότι τα αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών και 

επιθεωρήσεων είναι ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις καθορισθείσες Προδιαγραφές, Πρότυπα, ή άλλα 

έγγραφα, εκδίδει άμεσα ''ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ'' (Inspection Release Note). Στην 

'ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ'' επιβεβαιώνεται ότι τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ πληρούν τις 

απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

6.2 Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση ή τις δοκιμές ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ εκδώσει ''ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ''  (N.C.R.) σε αυτήν θα καταγράφεται τουλάχιστον η ακριβής αιτία απόρριψης του 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, η ποσότητα, το είδος, ο τύπος, ο αριθμός της σχετικής Σύμβασης μεταξύ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ–ΑΓΟΡΑΣΤΗ κλπ. 

Η ''ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ'' θα απευθύνεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με κοινοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

6.3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ για τα οποία έχει εκδοθεί «ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ», δεν μπορούν να 

πιστοποιηθούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ θα ικανοποιούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δημοσιευμένες στις κάτωθι 

προδιαγραφές της ΔΕΔΑ: 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΑ MRMS 01-01/REV.0/17.09.18 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΑ MRMS 04-02/REV.0/17.09.18 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΑ MRMS 03-04/REV.0/17.09.2018 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΑ MRMS 03-03/REV.0/17.09.2018 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΑ GTS 01/REV.0/17.09.2018 
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

8.1  Μέσα σε μία (1) εβδομάδα από τηv Προκαταρκτική Σύσκεψη Επιθεώρησης (Π.Σ.Ε.) o ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, 

αφoύ μελετήσει διεξoδικά τις απαιτήσεις Διασφάλισης Πoιότητας για τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, θα πρoετoιμάσει 

και θα υπoβάλει για έγκριση στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ έvα λεπτoμερές Πρόγραμμα Επιθεώρησης και Δοκιμών.  

Τo Πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει στov ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και στον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ τη δυvατότητα ελέγχoυ για τo 

εάv όλες oι απαιτoύμεvες Επιθεωρήσεις και Δoκιμές θα πραγματoπoιηθoύv εγκαίρως, περιλαμβάvει τις 

διαδικασίας παραγωγής τoυ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, τις αvτίστoιχες εvέργειες τoυ Τμήματoς Διασφάλισης 

Πoιότητας, τις Τεχvικές/Τρόπους Ελέγχoυ και τo είδoς τωv Αvαφoρώv πoυ θα εκδίδovται. Θα γίvεται 

αvαφoρά στoυς Όρoυς και στις Διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στις Τεχvικές Πρoδιαγραφές, καθώς και στις 

Διαδικασίες πoυ εφαρμόζει o ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. 

Το Πρόγραμμα Επιθεώρησης και Δοκμών εγκρίνεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

8.2 Είvαι αποκλειστική ευθύvη τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, vα απoδείξει ότι τα επιμέρoυς εξαρτήματα πoυ 

χρησιμoπoιήθηκαv στηv κατασκευή τωv ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ πληρoύv τις απαιτήσεις τωv Τεχνικών 

Πρoδιαγραφώv. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει vα παραδώσει τα Πιστoπoιητικά τωv εξαρτημάτων καθώς και όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα, στον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, ώστε να μπορέσει ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ να εκδώσει το Πιστοποιητικό 

Ποιότητας τύπου 3.2 ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ σύμφωνα με το ΕΝ10204.  

9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

9.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα δώσει στον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ αντίγραφα όλων τωv εργαστηριακών, χημικών και 

φυσικών δοκιμών, Πιστοποιητικά υδροστατικών ή πνευματικών δοκιμών και δοκιμών λειτουργίας και 

αποδεικτικά συμμόρφωσης πρoς τις ισχύουσες προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως απαιτούνται 

απo τη ΣΥΜΒΑΣΗ του με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Βάση αυτών των εγγράφων ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ θα συμπληρώσει το 

Βιβλίο Επιθεώρησης (Inspection Data Book).   

9.2 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ελέγχει και προσυπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (όπως Eκθέσεις, Αναφορές 

Ελέγχου, Πιστοποιητικά άλλων φορέων, κατάσταση επιθεωρημένων ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με τα στοιχεία 

αναγνώρισης και ταυτοποίησης αυτών κ.λπ.). Με βάση αυτά ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ συντάσσει Έκθεση (Audit 

Report), την οποία υποβάλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ακολούθως εκδίδει  την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.   

9.3 Στη συνέχεια, ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ έχοντας εκδώσει την «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ»  θα συντάσσει και θα εκδίδει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών Πιστοποιητικό Ποιότητας των 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τύπου 3.2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10204 που θα συνοδεύεται από όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα (Εκθέσεις, Αναφορές Ελέγχου, Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης άλλων Φορέων, 

κατάσταση επιθεωρηθέντων Υλικών με τα στοιχεία αναγνώρισης και ταυτοποίησης αυτών κλπ). Το 

Πιστοποιητικό Ποιότητας θα υποβάλλεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, αντίγραφο δε αυτού θα κοινοποιείται στον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  
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9.4 Η Επιθεώρηση από τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ και η έκδoση απo αυτόν της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΥΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ και του Πιστοποιητικού Ποιότητας τύπου 3.2, σε καμία περίπτωση δεv απαλλάσσει τov 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ απo τις ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ. 

 



ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ολογράφως

1 MR-DR 3 33.900,00

2 MRS 4100 1 10.500,00

3 MRS 4160 3 11.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΑΘΗΝΑ  …../…… /………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.5 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

τεμ



ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΓΡΕΒΕΝΑ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ολογράφως

1 MRS 4100 2 15.500,00

1 MRS 4160 1 15.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΑΘΗΝΑ  …../…… /………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

τεμ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ



ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ολογράφως

1 G4 1.323 135,00

2 G6 120 165,00

3 G10 80 390,00

4 G16 20 430,00

5 G25 10 520,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΑΘΗΝΑ  …../…… /………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

τεμ.



ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ολογράφως

1 G4 483 135,00

2 G6 50 165,00

3 G10 50 390,00

4 G16 10 430,00

5 G25 5 520,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΑΘΗΝΑ  …../…… /………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

τεμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ



α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ

MR/DR

MRMS 01-01 Rev.0 / 

17.09.2018

MRMS 03-03 Rev.0 / 

17.09.2018

GTS 01 Rev.0 / 17.09.2018

2 MRS 4100

3 MRS 4160

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 

και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS  θα είναι 

σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.6 - ΠΙΝAΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS θα 

παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

τύπου 3.2 κατά το πρότυπο 

ΕΝ10204 το οποίο θα εκδοθεί 

από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει 

ορίσει ο αναθέτων φορέας 

για τον σκοπό αυτό, ή εάν 

αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, 

την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.2

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

MRMS 03-04 /Rev.1 / 

…...2020

MRMS 04-02 /Rev.0 / 

17.09.2018



α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1 MRS 4100

2 MRS 4160

MRMS 03-04 /Rev.1 / 

…...2020

MRMS 04-02 /Rev.0 / 

17.09.2018

ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΓΡΕΒΕΝΑ

Βεβαίωση από τον οικονομικό 

φορέα, ότι οι ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 

θα παραδοθούν, εφόσον θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

τύπου 3.2 κατά το πρότυπο 

ΕΝ10204 το οποίο θα εκδοθεί 

από ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ που έχει 

ορίσει ο αναθέτων φορέας 

για τον σκοπό αυτό, ή εάν 

αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, 

την ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

(Inspection Release Note) η 

οποία εκδίδεται από τον 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ προγενέστερα 

του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.2

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι κατά την 

παράδοση των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS, 

αυτοί θα συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ή από τον 

οικονομικό φορέα στην 

περίπτωση που 

κατασκευαστής είναι ο 

ίδιος ο οικονομικός 

φορέας, ότι η κατασκευή 

των ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS  θα είναι σύμφωνη 

με τις προδιαγραφές

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS



α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1 G4

2 G6

3 G10

4 G16

5 G25

α/α περιγραφή χαρακτηριστικά Προδιαγραφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1 G4

2 G6

3 G10

4 G16

5 G25

ΤΜΗΜΑ 4: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ

ΦΕΚ 1810/08

PEMS20

PEMS22

PEMS26

PEMS15.1

PEMS18.1

Βεβαίωση από τον 

οικονομικό φορέα ότι η 

κατασκευή των 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ  θα είναι 

σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

οικονομικό φορέα ότι κατά 

την παράδοση των 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου, κατά MID 22/2004 

(Measuring Instruments 

Directive) σύμφωνα με την 

ευρωπαική οδηγία 22/2004 ή 

νεότερη του κατασκευαστή 

όπου θα φαίνονται και θα 

αποδεικνύονται τα 

απαιτούμενα των Τεχνικών 

περιγραφών

 ΕΞΥΠΝΟΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σ:

Βεβαίωση από τον 

οικονομικό φορέα ότι η 

κατασκευή των 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ  θα είναι 

σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές

Βεβαίωση από τον 

οικονομικό φορέα ότι κατά 

την παράδοση των 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ, αυτοί θα 

συνοδεύονται από 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά 

το πρότυπο ΕΝ10204

Πιστοποιητικό έγκρισης 

τύπου, κατά MID 22/2004 

(Measuring Instruments 

Directive) σύμφωνα με την 

ευρωπαική οδηγία 22/2004 ή 

νεότερη του κατασκευαστή 

όπου θα φαίνονται και θα 

αποδεικνύονται τα 

απαιτούμενα των Τεχνικών 

περιγραφών

ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

 ΕΞΥΠΝΟΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σ:

ΦΕΚ 1810/08

PEMS20

PEMS22

PEMS26

PEMS15.1

PEMS18.1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΔΑ 
 
 

Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας 
Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών – Δ1 
 
 
Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών και 
Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 
Υπηρεσιών – Δ2 
 
 
Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Έργων – Δ3 
 
Προσάρτημα Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης 
Συμβάσεων με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση. 
 
(Οι διαδικασίες είναι αναρτημένες στο site της ΔΕΔΑ) 
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