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ΕΤΑΔ ΑΕ: 20/08/2021 

ΑΠ: 10965 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) 

Προκηρύσσει  

Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό 

ανάδειξης αναδόχου για το τεχνικό έργο «Οικοδομικές Εργασίες 

κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750 

του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος 

ΕΤΑΔ ΑΕ» προϋπολογισμού εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(€130.000,00) πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ και 

απροβλέπτων, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο 

κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ 

Οδός Βουλής 7, Σύνταγμα 

ΠΟΛΗ Αθήνα 

Τ.Κ. 10562 

ΧΩΡΑ Ελλάδα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS EL641 EL 644 EL 645 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  0030 210 3339557  

ΗΛ/ΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ   

asfaragoulia@etasa.gr; nmarmatsouris@etasa.gr; 

tpsyllias@etasa.gr; mkalamaki@etasa.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αγλαΐα Σφαραγκούλια, Νικόλαος Μαρματσούρης, 

Θεοχάρης Ψυλλιάς, Μαριάνθη Καλαμάκη 

asfaragoulia@etasa.gr;  nmarmatsouris@etasa.gr,  

tpsyllias@etasa.gr;mkalamaki@etasa.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

(URL) 

http://www.hppc.gr 

  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Έργου  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και 
τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ. 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 45200000-9 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της χαμηλότερης τιμής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του αντικειμένου της 
σύμβασης ορίζεται σε 40 ημερολογιακές ημέρες.  Η 

σύμβαση δύναται να διακοπεί αζημίως για την ΕΤΑΔ 
Α.Ε. κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ανάδοχο. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα χιλιάδες 

ευρώ (€130.000,00) πλέον ΦΠΑ 24% (€31.200,00). 

mailto:asfaragoulia@etasa.gr;%20nmarmatsouris@etasa.gr
mailto:tpsyllias@etasa.gr
http://www.hppc.gr/
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Συμπεριλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ (+18%) και απρόβλεπτα 
(+15%). 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr. Τα έγγραφα της 

Διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω και από τις 
24/08/2021 έως και τις 27/08/2021 στα γραφεία της 

αναθέτουσας Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
09:00-15:00. Για την παραλαβή των εγγράφων της 
Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 

δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 
ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη 

και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
Διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 

τους. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

08/09/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

08/09/2021 και ώρα 11:30 π.μ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Σε φυσική μορφή, στο πρωτόκολλο εισερχόμενων της 

ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάθε προσφορά υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη 
ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

προσφορών, στην ελληνική γλώσσα και σε 
σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή αποκλεισμού), που 

περιλαμβάνει δύο χωριστούς υποφακέλους: 

α) Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  

β) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

  

http://www.hppc.gr/
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ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Η Αναθέτουσα Εταιρεία 

1.1  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) αποτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου 

συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι Εταιρεία, 

100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα και έχει σκοπό 

τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως 

περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που της ανήκουν 

κατά κυριότητα ή έχουν περιέλθει σε αυτήν με νόμο ή με οποιαδήποτε άλλη 

πράξη.   

1.2  Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το 

Νόμο 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης 

Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε 

«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη 

συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία». Το 2011 απορρόφησε την 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 

του Ν. 3943/31.03.2011 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε », ενώ 

τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους συγχωνεύτηκε και με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε., δια απορρόφησης της δεύτερης από την 

πρώτη, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’ 

αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779/Β/ 2.12.2011), λαμβάνοντας 

πλέον την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Το 2015, 

δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 

626/Β/ 16-04-2015), η ΕΤΑΔ Α.Ε. απορρόφησε την Εταιρεία με την 

επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ». Το 2016, δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου 4389/2016, το σύνολο των μετοχών της ΕΤΑΔ ΑΕ 

μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε.  

1.3  Αναλυτική παρουσίαση του έργου της αναθέτουσας Εταιρείας, 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr 

 

2. Στοιχεία Διαδικασίας 

2.1  Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης θα διεξαχθεί τακτικός 

διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία, κατά τα οριζόμενα στον «Κανονισμό 

http://www.hppc.gr/
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Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων», της ΕΤΑΔ Α.Ε., όπως ισχύει, 

και ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού. 

2.2  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

χαμηλότερης τιμής. 

 

3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης 

3.1 Σκοπός του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση του έργου «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου 

και τοιχίων για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη θέση Κελάρια 1950 

στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», αναλυτική περιγραφή του οποίου 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI της παρούσας (Συγγραφή Υποχρεώσεων).  

 Το υπό κατασκευή ελικοδρόμιο προορίζεται για αερομετακομιδή 

τραυματιών ή/και ασθενών προσφέροντας πρωτίστως σωστικό έργο στο 

ίδιο το κέντρο αλλά και στους δήμους των εγγύτερων Περιφερειακών 

Ενοτήτων. Το ελικοδρόμιο ωστόσο, μετά τη δημοσίευσή του, θα είναι σε 

θέση να εξυπηρετεί και προγραμματισμένες  πτήσεις ιδιωτών ή ιδιωτικών 

εταιρειών handling με την ανάλογη χρέωση για τα τέλη προσγείωσης. Το 

ελικοδρόμιο δε θα διαθέτει χώρο στάθμευσης για ταυτόχρονη προσέγγιση, 

ούτε πηγή ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων. 

Το μεγαλύτερο ελικόπτερο που δύναται να εξυπηρετηθεί είναι 

κλάσης Ι, όπως το Eurocopter Super Puma AS 332C1 στρατιωτική έκδοση 

παραγωγής, συνολικού μήκους 18,70 μέτρων (L) και μέγιστου βάρους  

απογείωσης 8.600 kgr. Δεδομένων των στοιχείων αυτών έχει μελετηθεί 

σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (International Civil Aviation 

Oraganization, ANNEX14 Volume II Eliports, 5th EDITION July 2020) και 

τον Ελληνικό Κανονισμό, η διάμετρος του κύκλου (1L=19,00m) της 

περιοχής προσγείωσης - ανύψωσης (Touchdown and Lift-off Area, TLOF), 

η εξωτερική ζώνη προσγείωσης - ανύψωσης κύκλου διαμέτρου 1,50L 

(Final Approach and Take-off, FATO) που περιβάλλει την περιοχή 

προσγείωσης - ανύψωσης και τέλος, η αναγκαία εξωτερική ζώνη 

ασφαλείας SAFETY ZONE κύκλου διαμέτρου 2L που περιβάλλει τη FATO.    

Το ελικοδρόμιο προβλέπεται να εξυπηρετεί προσεγγίσεις ημέρας. 

Ωστόσο, λόγω των συχνών φαινομένων ομίχλης που παρατηρούνται 

συχνά στη περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου, το ελικοδρόμιο θα είναι 

εξοπλισμένο με τα  όλα τα συνιστώμενα μέσα φωτοσήμανσης για 
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δυνατότητα προσεγγίσεων στην περιοχή προσγείωσης – ανύψωσης εξ 

όψεως (Visual Meteorological Conditions, VMS). 

Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου θα είναι σύμφωνη με τις 

απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO Annex 

14, Volume II Heliports) για ελικόπτερα κατηγορίας από 15,00 έως 24,00 

μ. καθώς και με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-

ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών (ΦΕΚ Β/1810/9-9-

2008). 

Για τη προμήθεια και εγκατάσταση των μέσων φωτοσήμανσης και 

πυρόσβεσης θα ακολουθήσει άλλη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον 

ολοκληρωθεί η σχετική η/μ μελέτη εφαρμογής. Ωστόσο, στη παρούσα 

διακήρυξη προβλέπονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες αναμονές για την 

εγκατάσταση των παραπάνω η/μ υποδομών. 

Τέλος, η ακριβής διαστασιολόγηση του οπλισμου των πλακών 

έδρασης και τοιχίων αντιστήριξης, όπως ενδεικτικά του δαπέδου TLOF & 

FATO, της δεξαμενής νερού πυρόσβεσης κ.λπ., θα υποδειχθούν στον 

ανάδοχο μετά τη ολοκλήρωση της σχετικής στατικής μελέτης. Ο 

προϋπολογισμός των σχετικών άρθρων τιμολογίου της παρούσας 

βασίζεται σε συναφή έργα πολιτικού μηχανικού.  

Τα σχέδια κάτοψης και τομών και το ογκομετρικό μοντέλο της 

κατασκευής παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

3.2  Οι προς εκτέλεση εργασίες κατατάσσονται κατ’ αναλογία στον 

ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

45200000-9 «Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και 

έργα πολιτικού μηχανικού».  

Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η συνολική  δαπάνη ύψους 

εκατόν τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€130.000,00) πλέον ΦΠΑ., 

συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ (+18%) και απροβλέπτων  (+15%) για τη 

εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατασκευής επίγειου ελικοδρομίου και 

τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 

συνημμένο πίνακα τιμολογίου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το 

μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, όλος ο απαραίτητος 

εξοπλισμός και υλικά, οι δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού, τα έξοδα 

δημοσίευσης το διοικητικό κόστος της σύμβασης, το επιχειρηματικό όφελος 

του αναδόχου και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη για την 

υλοποίηση του έργου του Αναδόχου.  



 
 

 

10 
 

 

 

 

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε σαράντα 

(40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον 

οριστικό ανάδοχο. 

3.3  Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε 

ως μέλη κοινοπραξίας/ένωσης εταιριών, στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

3.4  Οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένου του τόπου, χρόνου και τρόπου παράδοσης και 

παραλαβής του έργου, περιλαμβάνονται στο πέμπτο και έκτο Μέρος καθώς 

και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας. 

 

4. Θεσμικό πλαίσιο 

4.1 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 

 της παρούσας Διακήρυξης, 

 τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. β’ του Ν. 4431/2016 «Κύρωση 

της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς 

Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’/04.11.2016), 

σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν θιγεί από την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οι 

Κανονισμοί της Εταιρείας, 

 Το Ν. 4389/2016 και ιδίως των άρθρων 189, 196 επ. και 201 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

94/Α’/27.05.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

 του «Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων», 

της ΕΤΑΔ Α.Ε. ,όπως ισχύει. 

 τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4412/2016 που ρητώς αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη και στις οποίες γίνεται οικειοθελής υπαγωγή,  

 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,  
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 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»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων, 

 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000), 

 του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

5. Δημοσιότητα 

5.1  H Διακήρυξη θα δημοσιευτεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του 

Κανονισμού, 

(α)  στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας Εταιρείας 

(β) σε μια τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας 

(περίληψη της παρούσας Διακήρυξης). 

5.2  Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης (περίληψη της παρούσας 

Διακήρυξης) του εν τίτλω Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 

εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€1.145,16) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί 

η παρούσα σύμβαση κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007.  

 

6. Έγγραφα του Διαγωνισμού 

6.1 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα 

ακόλουθα: 

(α) η παρούσα Διακήρυξη, με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, όπως αυτή θα 

δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Εταιρείας. 

(β) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο 

πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 
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7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών & διενέργεια Διαγωνισμού 

7.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της αναθέτουσας 

Εταιρείας, επί της οδού Βουλής αριθμ. 7, 10562, Σύνταγμα σύμφωνα με τα 

άρθρα του τετάρτου Μέρους της παρούσας.  

7.2  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

08/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

7.3  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, σύμφωνα με 

το άρθρο 30 της παρούσας.  

 

8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Διακήρυξης 

8.1 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr 

8.2 Τα έγγραφα της Διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω και από τις 

24/08/2021 έως και τις 27/08/2021 στα γραφεία της αναθέτουσας 

Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00. Για την παραλαβή 

των εγγράφων της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

Διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 

και φροντίδα τους.  

 

9. Παροχή Διευκρινίσεων 

9.1 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε σε 

φυσική μορφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΤΑΔ Α.Ε., είτε μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας και υπογράφονται 

από τον οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση 

νομικού προσώπου, ή κάθε άλλου προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα τον 

οικονομικό φορέα και απαντώνται δι’ αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ή δια τηλεομοιοτυπίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  

9.2  Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν 

να υποβληθούν μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική 

http://www.hppc.gr/
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 27/08/2021, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι 

εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.  

9.3  Η αναθέτουσα Εταιρεία επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα 

ζητηθούν έγκαιρα και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες 

διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο έως τρείς (3) ημερολογιακές 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

δηλαδή μέχρι την 03/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο 

διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας Εταιρείας, ή με κάθε άλλο πρόσφορο 

μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, με κοινοποίηση 

σε όλους τους προσφέροντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 

9.4  Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να 

επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της 

αναθέτουσας Εταιρείας. 

9.5  Η αναθέτουσα Εταιρεία 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 τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών και 

(β)  όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

9.6  Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα 

των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

9.7  Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 

έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 

απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

10. Προσκόμιση εγγράφων / Γλώσσα 

10.1 Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η 

προσκόμιση εγγράφων/ πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από 

δημόσιες υπηρεσίες, δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 
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φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Ομοίως, γίνονται αποδεκτά τα 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες.  

10.2 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή 

δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα 

επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την 

επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 

05.10.61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 

τέτοια υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα.  

10.3 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, 

καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, πρέπει να έχουν γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

10.4 Τα τεύχη Διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην ελληνική 

γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 50 της παρούσας, 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

10.5 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην 

Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα 

έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. 
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Κατ' εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 

εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε 

άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

10.6 Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε 

στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς τους. 

10.7 Κάθε μορφής επικοινωνίας με την αναθέτουσα Εταιρεία, 

καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

11. Εγγυήσεις 

11.1 Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15 και 39 της παρούσας 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 

έννοια 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 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. 

11.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των 

οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 

παραγράφου. 

11.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

(α) την ημερομηνία έκδοσης, 

(β) τον εκδότη,  

(γ) την Εταιρεία προς την οποία απευθύνονται,  

(δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

(ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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(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:  

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

(η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού,  

(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 απευθύνεται και  

(ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών θα είναι 

σύμφωνο με τα υποδείγματα  που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό της 

αναθέτουσας Εταιρείας. 

11.4 Η αναθέτουσα Εταιρεία θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη 

γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκομίζουν οι 

διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που 

προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα 

χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Για το σκοπό αυτό η αναθέτουσα 

Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 

πλαστότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, οι 

διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από́ τον διαγωνισμό́, ενώ ́ο ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

11.5 Στην περίπτωση των Ενώσεων Προσώπων κάθε μια από́ τις 

ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από́ μια ή περισσότερες εγγυητικές 

επιστολές, εφόσον το άθροισμά τους ισούται με το συνολικό́ ποσό́ της 

αντίστοιχης εγγύησης, κατανεμημένο στα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό́ συμμετοχής τους σε αυτήν. Κάθε μια 
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από́ τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων 

των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 

 

12. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

12.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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,  

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 και 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

13. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

13.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά 

αμάχητο τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης - έχει λάβει πλήρη γνώση της 

παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 Θεσμικό πλαίσιο 

της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου, των εγκαταστάσεων, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 

υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

13.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη 

νομιμότητα του συνόλου των όρων όλων των τευχών του Διαγωνισμού. 
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13.3 Με την υποβολή προσφοράς, ο οικονομικός φορέας 

δεσμεύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και όλους τους όρους που ορίζονται ειδικά στα συμβατικά 

τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού και ότι θα εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα 

με τους όρους που περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα 

συμβατικά τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού. 
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MEΡΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

14. Δικαίωμα Συμμετοχής 

14.1 Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν: 

14.1.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, 

IVκαι Vκαι 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. 

14.1.2 Ενώσεις – Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των 

ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα 

Εταιρεία διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, εφόσον 

ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: 

(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη 

σχετική νομοθεσία ή 

(β) να περιβληθεί τη μορφή Εταιρείας του εμπορικού δικαίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.  

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας Εταιρείας, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των 

Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα 

μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
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μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους 

όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή των 

σχετικών δικαιολογητικών, από το αρμόδιο όργανο και εγκρίνεται με 

απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας. 

14.2 Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού όπως 

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 16 καθώς και να πληρούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 κατωτέρω. 

14.3 Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης – 

Κοινοπραξίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας 

προσφοράς. 

 

15. Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% της συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο 

ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€). 

15.2 Η εγγύηση συμμετοχής, συντάσσεται κατά το πρότυπο του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο 26 της παρούσας, ήτοι μέχρι 08.04.2022, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς καθώς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: 

15.3.1  στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

15.3.2  στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

 (α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή 

την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης και  

 (β)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών 

μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
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15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο 

προσφέρων/ανάδοχος: 

 (α)   αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

 (β)  παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 της 

παρούσας,  

 (γ)  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

  

16. Λόγοι αποκλεισμού 

16.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 

του, ως μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε σε ένα εκ των μελών 

του, στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

16.1.1 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) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού 

Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

(β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 

Κώδικα, 
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(γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 

υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 

Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

(ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή 

αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 

(διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για 

την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-

4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 

τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και 

τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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(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), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, 

περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

16.1.2 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. Ειδικότερα: 

(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (I.K.E), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 

υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

16.1.3 Όταν ο προσφέρων 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 όταν η αναθέτουσα Εταιρεία 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις ως άνω υποχρεώσεις του. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική́ ασφάλιση. 
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Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν θεωρείται ότι έχουν 

αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν 

υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 

οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει 

εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο 

που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, 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 την προηγούμενη παράγραφο, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

16.1.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου και προβλέπονται στο Κανονισμό. 

(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. 
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(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

(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. 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπάγεται και η ύπαρξη 

εντός της τελευταίας πενταετίας (2016 έως 2020) οιασδήποτε διαφοράς, 

δικαστικής ή εξωδικαστικής, του οικονομικού φορέα ή των φυσικών 

προσώπων που συμμετέχουν σε αυτόν ή στα όργανα διοίκησης και 

διαχείρισής του ή σχετίζονται με αυτόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά 

την έννοια των σχετικών διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, με 

την αναθέτουσα Εταιρεία. 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 των άρθρων 23 και 33 της 

παρούσας και 

(η) 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 συμβάσεων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
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(θ) αποκλείονται, επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 

διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, είτε αυτό έχει 

τιμωρηθεί πειθαρχικά, είτε έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 

και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των 

Δικαστηρίων διαφορά με την Αναθέτουσα Αρχή που να αφορά τα ανωτέρω. 

16.1.5 Η Αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της ανωτέρω παραγράφου 16.1.4., 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. 

16.1.6 Εάν στις περιπτώσεις α) έως θ) της παραγράφου 16.1.4. η 

περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

16.2 Ο προσφέρων 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 καταστάσεις της παραγράφου 

16.1. 

16.3 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 16.1.1, 16.1.2., και 

16.1.4. 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 (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση 

για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 

μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. 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 
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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.  

Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων εκδίδεται εντός εύλογης προθεσμίας και υπόκειται στα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσας και την εθνική νομοθεσία 

ένδικα βοηθήματα. 

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση 

του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το 

χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

16.4 Η αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον 

υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των 

υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει 

τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν 

έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η 

Αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. 

Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και 

φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών 

στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του 

προσφέροντος. 

 

17. Κριτήρια επιλογής 

17.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο των υπό ανάθεση εργασιών. Ειδικότερα: 

17.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ασκούν συνεχή παραγωγική 

δραστηριότητα και να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παρούσα Διακήρυξη και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας (Συγγραφή 

Υποχρεώσεων).  

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους 

τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό, ο οποίος σωρευτικά να: 

α) Πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) αποτελεί 

Διπλωματούχο Μηχανικό Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του 

Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της 

αλλοδαπής που είναι μέλος του Τ.Ε.Ε., ββ) είναι κάτοχος τίτλων σπουδών 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή 

ισότιμου της αλλοδαπής που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου 

επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, γγ) είναι πτυχιούχος μηχανικός 

τεχνολογικής εκπαίδευσης και Ανώτερων Τεχνικών Σχολών που έχει κατά 

τις κείμενες διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζει έργα.  

β) Ασκεί τεχνική, επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα της 

εγκατάστασής του και εμπλέκεται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών 

τεχνικών έργων, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, 

εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους, ήτοι στην κατασκευή, εποπτεία 

- επίβλεψη μέχρι την οριστική παραλαβή, στη διοίκηση - διαχείριση του 

έργου, σε ό,τι αφορά σε θέματα κατασκευής, καθώς και στη μετέπειτα 

λειτουργία και συντήρησή του. 

γ) Έχει προβεί σε έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός του κατά τις 

κείμενες διατάξεις, τουλάχιστον προ τριετίας στις υποπεριπτώσεις αα) και 

ββ) της ανωτέρω περ. α) ή προ πενταετίας στην υποπερίπτωση γγ) της 

ανωτέρω περ. α). 

17.1.2 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται επιπλέον:  

     α) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά περίπτωση, στην κατηγορία των 

Οικοδομικών έργων, ή 

     β) από το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 71/2019 να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην κατηγορία των Οικοδομικών έργων. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 

Μ.Ε.ΕΠ., για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 
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μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 

εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη 

έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 

εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

17.1.3 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 

παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

17.2  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν 

σωρευτικά τα ακόλουθα: 

17.2.1. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και ειδικότερα να διαθέτουν κατά τα τρία (3) 

τελευταία κλεισμένα φορολογικά έτη, ήτοι κατά τα φορολογικά έτη 2017, 

2018 και 2019 μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών (ή σε περίπτωση φυσικών 

προσώπων, έσοδα) που να ισούται κατ’ ελάχιστον με το 200% της 

προϋπολογιζόμενης συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

ετήσιος μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται επί τη βάσει των 

διαχειριστικών περιόδων κατά τις οποίες δραστηριοποιείται. 

17.3 Τεχνική κι επαγγελματική ικανότητα 

17.3.1. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, και ειδικότερα 

απαιτείται να έχουν εκτελέσει τρείς (3) τουλάχιστον συμβάσεις, καθεμία εξ 

αυτών αξίας ίσης ή και ανώτερης της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, κατά 

τα τρία (3) τελευταία έτη, ήτοι κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, που να 

αφορούν αποκλειστικά σε κατασκευαστικές εργασίες και έργα πολιτικού 

μηχανικού. 
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Η εργοληπτική επιχείρηση, να περιλαμβάνει στη βασική της 

στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας 

Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας 

Κατασκευαστών Α' βαθμίδας, κατά τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 

ν. 4412/2016.  

  17.3.2. Να διαθέτουν βεβαίωση ασφαλιστικής ως κάτωθι: 

 Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων με ασφαλιζόμενο 

κεφάλαιο ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεικνυόμενων επεκτάσεων. 

 Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά 

έναντι τρίτων συνεπεία των εργασιών, με ισχύ από την έναρξη τους 

μέχρι και την τελική παράδοση του έργου, με όριο κατ’ ελάχιστο 

250.000€ ανά άτομο, 500.000€ ανά περιστατικό και 1.000.000€ 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Ασφαλιστήριο εργοδοτικής ευθύνης με όριο κατ΄ελάχιστο 150.000€ 

ανά άτομο, 300.000€ για ομαδικό ατύχημα και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια ασφάλισης. 

Η ΕΤΑΔ ΑΕ θα ορίζεται ρητά στα ασφαλιστήριο/α σαν 

συνασφαλισμένη, και παράλληλα σαν τρίτη.    

17.3.3. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας το κριτήριο 

17.3.1., θα πληρείται αθροιστικά. 

 

18. Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

οφείλουν να διαθέτουν σε ισχύ πρωτότυπα ή αντίγραφα εν ισχύ 

πιστοποιητικά ΕΝ ISO από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης 

χώρας της Ε.Ε. ως κάτωθι :  

• EN ISO 9001:2015 ή νεότερο (ή ισοδύναμο), για την πιστοποίηση 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

• OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή κατά ΕΛΟΤ ISO 

45001:2018 ή νεότερο (ή ισοδύναμο), για την πιστοποίηση του 

Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

• ΕΝ ISO 14001:2015 ή νεότερο (ή ισοδύναμο), για την 

πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
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Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα εν λόγω κριτήρια 

αρκεί να πληρούνται από ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

19. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

19.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων 17.1 και 17.2 ανωτέρω, 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.  

19.2 Ειδικά  όσον αφορά στη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

19.3 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 λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

19.4 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 

άλλων φορέων. 

19.5 Η Εταιρεία ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων 

προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 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, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της Εταιρείας. 

 

20. Προκαταρκτική απόδειξη 

20.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 

όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 14 έως 
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17 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

20.2 Προς προκαταρκτική απόδειξη, οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, με το οποίο βεβαιώνουν ότι:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 16 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 17 και 18 της 

παρούσης. 

20.3 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 ΕΕΕΣ , το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού των 

παραγράφων 16.1.1. και 16.1.2. 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. 

20.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

20.5 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει 

επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Ο τρίτος 
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οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά 

το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 

20.6 Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του τμήμα 

της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο 

που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης του 

προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα Εταιρεία επαληθεύει υποχρεωτικά 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 της 

παρούσας, και για τους υπεργολάβους. Στην περίπτωση αυτή ο υπεργολάβος 

υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής 

της προσφοράς. 

20.7 Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

20.8 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό, η αναθέτουσα 

Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους προσφέροντες και 

υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα κατά την κρίση της 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ως άνω προϋποθέσεις, όταν τούτο 

επιβάλλεται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

20.9 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν 

απαιτείται, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση 

δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων, πλην του ΕΕΕΣ . Στην υποχρέωση αυτή 

υπόκειται μόνον ο προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 32 

της παρούσας.  
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ΜΕΡΟΣ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

21. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

21.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Δεν 

επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

21.2 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, 

η οποία υπογράφεται 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. 

 

22. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

22.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε 

φυσική μορφή, στο Πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάθε 

προσφορά υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 

με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Διακήρυξη. 

22.2 Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που 

υποβάλλονται και μέσω:  

(α) ΕΛΤΑ, 

(β) Εταιρειών Ταχυμεταφορών (courier). 

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα 

παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της αναθέτουσας Εταιρείας 

μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν 

λαμβάνεται υπόψη, ενώ η αναθέτουσα Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για 

την μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενό της. 

22.3 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων 

στη θέση Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, 

υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ». 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08/09/2021 

 

Προς: …………………………. 

Διεύθυνση: …………………………….. 

 

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : ………….. 

Στοιχεία Εκπροσώπου: ………….. 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, fax, e-mail): ………….. 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών 

 

23. Κατάρτιση-Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

23.1 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα:  

(α) έναν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 24 

της παρούσας διακήρυξης και η εγγύηση συμμετοχής, κατ’ άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 (β) έναν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση τυχόν απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

23.2 Εφόσον με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και 

πληροφορίες που σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο του 

υποψηφίου ή μέλους του, η γνωστοποίηση των οποίων στους 



 
 

 

36 
 

 

 

 

συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο υποψήφιος οφείλει 

να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά σε 

χωριστό έγγραφο εντός της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 

συνυποψήφιοι δύναται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών. 

23.3 Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους τεχνικά 

ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου, που αναφέρονται 

στην προσφορά του, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της 

τεχνικής πρότασης ή των σχεδίων που τη συνοδεύουν. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, και την οικονομική 

προσφορά. 

Η Εταιρεία ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 

προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η 

ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 

τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 

της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 

αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

 

24. Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

24.1 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» υποβάλλονται τα εξής: εγγύηση συμμετοχής καθώς και τα 

λοιπά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 

υποφάκελο περιλαμβάνονται : 

24.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής: Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού:  
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(α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρωμένο 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος VI (σχετικό link 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ) και  

(β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό και 

το άρθρο 15 της παρούσας Διακήρυξης, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα 

24.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. 

  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 
παρόντος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

 

25.  Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

25.1 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών: 

25.1.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.  

25.1.2 Οι τιμές των εργασιών που θα εκτελεσθούν αφορούν, επί 

ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και 

δίδονται σε ευρώ.  

25.1.3 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

25.1.4 Στην προσφορά περιλαμβάνονται το μισθολογικό και 

ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, το διοικητικό κόστος της σύμβασης 

(τουλάχιστον 1% στο σύνολο του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους), 

τα έξοδα δημοσίευσης, το όφελος του αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη 

νόμιμη και απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου εκ μέρους του 

Αναδόχου δαπάνη. 

25.1.5 Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν 

περιλαμβάνονται τα ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακόμα, 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start


 
 

 

38 
 

 

 

 

προσφορά στην οποία δεν δίδεται τιμή σε ευρώ ή δίδεται με ρήτρα 

συναλλάγματος ή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

25.1.6 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

(α)  υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα (κριτήρια καταλληλόλητας), 

(β) η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας 

Εταιρείας, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

Οι υπολογισμοί για τις οικονομικές προσφορές και την ανάλυση αυτών 

θα γίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

 

26. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

26.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία 

αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επόμενη 

της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 31.1. της 

παρούσας Διακήρυξης, ήτοι έως 25/02/2022.  

26.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) 

μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

26.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα Εταιρεία, πριν από τη λήξη της, 

με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 

διάρκεια. 

26.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα Εταιρεία 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. 
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27. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

27.1 H αναθέτουσα Εταιρεία με βάση τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά, στις εξής περιπτώσεις: 

(α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στα άρθρα 21 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 22 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 10 

(Έγγραφα/Γλώσσα), 23 (Κατάρτιση φακέλου προσφοράς), 24 (Υποφάκελος 

«δικαιολογητικά συμμετοχής»), 25 (Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς), 

26 (Χρόνος ισχύος προσφορών), Άρθρο 30 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 31 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

παρούσας Διακήρυξης. 

(β) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα προβλεπόμενα στοιχεία και 

δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 24.1 της παρούσας Διακήρυξης 

και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, 

(γ) 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 τo άρθρο 29 της παρούσης 

Διακήρυξης, 

(δ) παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης 

των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής των άρθρων 14 έως 20 της 

παρούσας Διακήρυξης και ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή οι εξηγήσεις δεν είναι 

αποδεκτές από την αναθέτουσα Εταιρεία σύμφωνα με τo άρθρο 29 της 

παρούσας,  

(ε) αποτελεί εναλλακτική προσφορά,  

(στ) υποβάλλεται υπό αίρεση, 

(ζ) ως χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον 

ζητούμενο στο άρθρο 26. 

(η) δεν καλύπτει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, 

(θ) υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές, 
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(ι) παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους των τευχών της 

Διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που 

χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, 

(ια) δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή θέτει 

όρους αναπροσαρμογής ή εμφανίζει αριθμητικά λάθη στους επιμέρους 

υπολογισμούς ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων 

τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην της Οικονομικής 

Προσφοράς, 

(ιβ) οι προσφερόμενες τιμές ή είναι υπερβολικά χαμηλές και ο 

διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο, 

(ιγ) δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου 

εκπροσώπου του, 

(ιδ) για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισμού που απορρέει 

από την παρούσα Διακήρυξη. 

 

28. Παροχή Διευκρινίσεων 

28.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η αναθέτουσα 

Εταιρεία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, 

να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης 

28.2 Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση 

συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρούσας, λαμβάνονται 

υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω όργανα του 

Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το 

φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία. 

28.3 Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν 

ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών 

παραδρομών, οδηγούν στην απόρριψή τους. 



 
 

 

41 
 

 

 

 

28.4 Επισημαίνεται ότι, τυχόν μεμονωμένες, αποσπασματικές και 

επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» δεν θα αποτελούν λόγο 

αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και η 

αναθέτουσα Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους 

προσφέροντες όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική 

απόκλιση.  
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ΜΕΡΟΣ 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

29. Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.  

30. Αποσφράγιση- Κατάταξη προσφορών 

30.1 Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται σε δημόσια 
συνεδρίαση την Τετάρτη 08/09/2021 και ώρα 11:30π.μ. και σε χώρο που θα 
έχει έγκαιρα ανακοινωθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας γραφείο214, 

2ος όροφος, παρουσία των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών οι παρευρισκόμενοι 

λαμβάνουν γνώση των προσφορών των λοιπών υποψηφίων.  

30.2 Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και των επιμέρους 
φακέλων διενεργείται ως εξής: 

 α) Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί κάθε προσφορά, 
αποσφραγίζει δημόσια τους φακέλους προσφοράς και διαπιστώνει την 

ύπαρξη εντός αυτών των οικείων επιμέρους υποφακέλων. 

 β) Στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και αριθμεί και μονογράφει τα 

προσδιοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη έγγραφα που περιέχονται σε 
αυτούς κατά φύλλο. Αρκεί η αρίθμηση και μονογραφή από ένα μέλος της 

Επιτροπής ή η χρήση ειδικού διατρητικού μηχανήματος. 

30.3 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο 
των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να 

διαπιστώσει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν το σύνολο των 
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή ελέγχει εάν έχει 

υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης. Ο έλεγχος περιορίζεται στη διαπίστωση της 

συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων 
(έλεγχος pass/fail).   

30.4 Μετά το πέρας της αξιολόγησης των ανωτέρω υποφακέλων, 

η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των 
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και 

αυτών που αποκλείστηκαν. 

30.5 Εν συνεχεία, σε δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή 
αποσφραγίζει τους φακέλους της οικονομικής προσφοράς και αριθμεί και 

μονογράφει τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτούς. Αρκεί η αρίθμηση και 
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μονογραφή από ένα μέλος της Επιτροπής ή η χρήση ειδικού διατρητικού 
μηχανήματος. 

30.6 Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο 
των υποφακέλων οικονομικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό, με το 
οποίο προτείνει την απόρριψη όσων οικονομικών προσφορών δεν έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατάσσει 
τις λοιπές προσφορές, σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, βάσει του 

οποίου προκύπτει ο προτεινόμενος ως ανάδοχος. 

30.7 Εάν οι προσφορές παρουσιάζονται ασυνήθιστα χαμηλές σε 
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να 

ζητήσει 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.  

30.8 Στην περίπτωση ισόβαθμων προσφορών η αναθέτουσα 

Εταιρεία επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισόβαθμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισόβαθμες προσφορές που έχουν έννομο συμφέρον. 

30.9 Τα ως άνω πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς εγκρίνονται από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Εταιρείας, το οποίο εκδίδει μια ενιαία 

απόφαση επ’ αυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό και κατ’ αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4412/2016.  

31. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

31.1 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, καλείται ο  πρώτος 
σε κατάταξη μειοδότης «προσωρινός ανάδοχος», στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε 
σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 

παρούσας. 

31.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος» εντός δέκα (10) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

ορίζονται στην παρούσα. 

31.3 Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

υπάρχουν ελλείψεις σ’ αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει. Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί 
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αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

31.4 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής του και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας- τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διά της παρούσας 

διακήρυξης διαδικασίας, εάν: 

α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 18 της παρούσας. 

31.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

32. Στοιχεία φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» γίνονται αποδεκτά εφόσον καλύπτουν την 

ημερομηνία υποβολής αυτού και είναι τα ακόλουθα: 

 

32.1 Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τα κάτωθι 

αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

32.1.1 Για την περίπτωση της παραγράφου 16.1.1. απόσπασμα 

ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου προ της υποβολής του από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.1.1. της 

παρούσας Διακήρυξης. Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, 

για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με 

την παρούσα Διακήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο 

οικονομικός φορέας πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής 

καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Σε περίπτωση 
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που ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, το οικείο δικαιολογητικό 

υποβάλλεται για όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

32.1.2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου προ της υποβολής τους από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας απασχολεί προσωπικό, προσκομίζει 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν 

ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης. 

32.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής τελευταίου τριμήνου προ της 

υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

32.1.4 Για την περίπτωση της παραγράφου 16.1.4. περ. β’ 

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 16.1.4 περ. 

β). 

32.1.5 Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 16.1.4. καθώς 

και για την παράγραφο 16.4. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται 

ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις αναφερόμενες στις 

εν λόγω παραγράφους κατάσταση. 

32.1.6 Για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, είτε βεβαίωση 

εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά περίπτωση, στην κατηγορία των 

Οικοδομικών έργων. Από το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 71/2019, 

βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην κατηγορία των Οικοδομικών έργων. 

32.1.7 Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών κλεισμένων 

διαχειριστικών χρήσεων, όπως ενδεικτικά δημοσιευμένους ισολογισμούς ή 

αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του ν. 

2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του ν. 3190/1995 
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για τις Ε.Π.Ε.) ή καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον οι 

προσφέροντες υποχρεούνται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους, που 

αποδεικνύουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 17.2. Ενδεικτικά μπορεί να 

προσκομίζονται δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών 

(όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες 

εταιρείες και στο άρθρο 8 του ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.), καθώς και 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 

υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 

32.1.8 Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή και συμβάσεις που 

αποδεικνύουν την απαιτούμενη τεχνική καταλληλότητα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 17. Αν οι παραλαμβάνοντες τις εκτελεσθείσες εργασίες 

είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η εκτέλεση των σχετικών εργασιών 

αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει εκδοθεί, θεωρηθεί ή υπογραφεί από 

την κατά περίπτωση αναθέτουσα Εταιρεία. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς 

φορείς, με βεβαίωση του παραλαμβάνοντα. 

32.2 Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά 

των ως Άνω παραγράφων ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά 

μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους ή τα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους. 

 

32.3 Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής 

έγγραφα: 

32.3.1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στις 

παραγράφους 32.1 και 32.2. 

32.3.2 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τα φυσικά 

πρόσωπα της παραγράφου 16.1.2. απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τελευταίου τριμήνου προ της υποβολής του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 16.1.1. 

της παρούσας. 

32.3.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 

στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης, όπως ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά 
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μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την Εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 

ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

32.4 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, 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 καταλληλόλητας 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. 

32.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά των παραγράφων 32.1.1 έως 32.1.7., 32.3. του παρόντος 

άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας, καθώς και αποφάσεις 

των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί 

έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση και συμμετοχής τους στον 

διαγωνισμό για το συγκεκριμένοέργο. Περαιτέρω θα πρέπει να καταθέσουν 

τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

32.6 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επικαλεστεί 

δυνατότητες τρίτων κατά το άρθρο 19 της παρούσας, τότε στο στάδιο της 

κατακύρωσης προσκομίζονται επιπλέον: 
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32.6.1 Ιδιωτικό συμφωνητικό του φυσικού ή νομικού προσώπου με 

το Διαγωνιζόμενο με το οποίο αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση 

διάθεσης στο Διαγωνιζόμενο των αναγκαίων χρηματοοικονομικών/τεχνικών 

πόρων καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

32.6.2 Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 32.1.1. έως 32.1.6., 

32.3.2 και 32.3.3, καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου, 32.1.8. 

κατά περίπτωση για τον τρίτο. 

32.7 Αναπλήρωση δικαιολογητικών / Υπεύθυνες Δηλώσεις: 

32.7.1 Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

τότε αυτό αναπληρώνεται ως ακολούθως: 

 Για τους ημεδαπούς: με ένορκη βεβαίωση ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία 

έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση δύναται να 

εκδίδεται έως και τρεις μήνες προ της υποβολής της. 

 Για τους αλλοδαπούς: με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 

αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 

βεβαίωση δύναται να εκδίδεται έως και τρεις μήνες προ της υποβολής της. 

32.7.2 Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ως Υπεύθυνη 

Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών προ της υποβολής της, 

χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε 

αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται 

από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 

του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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33. Παροχή Διευκρινίσεων 

33.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η αναθέτουσα 

Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους και τηρώντας την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο 

μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τον προσωρινό ανάδοχο, με 

σκοπό να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε 

συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 28 της παρούσας Διακήρυξης.    

 

34. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου – Ολοκλήρωση διαδικασίας 

34.1 Η αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού αναδόχου διενεργείται μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των προσφερόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την αποσφράγιση, όλοι οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 

περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

34.2 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη 

διαβίβαση αυτού μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής 

προσφοράς στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας Εταιρείας είτε για τη λήψη 

απόφασης κατακύρωσης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

35. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

35.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία κοινοποιεί την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 

υποβάλει αποδεκτή προσφορά, πέραν από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 

πρόσφορο μέσο.  

35.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί 

και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό 

χαρακτήρα. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
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υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 

Φ.Π.Α.  

35.3 Εάν ο ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας. 

 

36. Ενστάσεις - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

36.1 Στο πλαίσιο του παρόντος Τακτικού Διαγωνισμού με την 

ανοικτή διαδικασία, ο οποίος δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των 

διατάξεων των άρθρων 345 επ. του ν. 4412/2016, επιτρέπεται η 

άσκηση ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον είτε κατά της 

Διακήρυξης είτε κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της αναθέτουσας 

Εταιρείας, μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Η άσκηση 

ένστασης δεν αναστέλλει την πρόοδο του Διαγωνισμού.  

36.2 Όλες οι ενστάσεις απευθύνονται στην αναθέτουσα Εταιρεία, 

υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα της και παραλαμβάνονται από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, ως εξής:  

α) κατά της Διακήρυξης, το αργότερο έως επτά (7) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή  

α) κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της αναθέτουσας 

Εταιρείας, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή 

τη συντέλεση της παράλειψης.  

36.3 Με μέριμνα του ενιστάμενου, η ένσταση κοινοποιείται, εντός 

δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον 

αντίκλητο των συμμετεχόντων που θίγονται από την ολική ή μερική 

παραδοχή της. Αποδεικτικό επίδοσης της ένστασης κοινοποιείται από τον 

ενιστάμενο προς την αναθέτουσα Εταιρεία.  

36.4 Επί των ενστάσεων κατά της Διακήρυξης αποφαίνεται το 

αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ Α.Ε., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις λοιπές περιπτώσεις, το αρμόδιο 

για την τέλεση της οικείας διαδικαστικής πράξης όργανο της αναθέτουσας 

Εταιρείας αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της 

ένστασης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η 

ένσταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Η αναθέτουσα Εταιρεία δύναται και 

μετά τη λήξη της προθεσμίας να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την ένσταση ή να 
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παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της 

ένστασης.  

36.5 Η εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για 

την άσκηση ενδίκου μέσου κατά των ανωτέρω πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας Εταιρείας. 

 

37. Ματαίωση Διαδικασίας 

37.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν 

όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και 

υπό τους όρους του Κανονισμού, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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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ΜΕΡΟΣ 5 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

38. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

38.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται 

να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

και του προκηρυσσόμενου αντικειμένου που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ. 

38.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 

συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 

και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας Εταιρείας έναντι του αναδόχου. 

Καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

38.3 Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

38.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο 

ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά 

έναν (1) μήνα επιπλέον, ή αορίστου χρόνου. 

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του 

συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το 

χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, 

οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν 

υπάρχει θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος 

ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον μήνα 

από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών του συμβατικού αντικειμένου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει 

να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της 

παρούσας στοιχεία και επιπλέον: 

α) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

β) το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο οποίος θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της σύμβασης 

κατά έναν (1) μήνα ή θα είναι αορίστου χρόνου. 

Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα συντάσσεται 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

της παρούσας. 
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39. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

39.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Κανονισμού, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας.  

 

40. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

40.1 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 δικαίου. 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. 

40.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, 

καθώς και μετά από το πέρας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει 

απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία ή τις πληροφορίες ή το υλικό που 

θα περιέλθει σε γνώση του, στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διαδικασία 

επίλυσης των σχετικών δικαστικών διενέξεων της αναθέτουσας Εταιρείας. 

40.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται 

να απέχει από οιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την 

έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, αναλόγως εφαρμοζόμενου. 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης 

στην έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπάγεται οιασδήποτε μορφής 

συμμετοχής, συνεργασίας, επαγγελματικής σχέσης ή διαπραγμάτευσης με 

σκοπό τη σύναψη συναφούς συμφωνίας του οικονομικού φορέα ή των 

φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτόν ή στα όργανα διοίκησης και 

διαχείρισής του ή σχετίζονται με αυτόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά 

την έννοια των σχετικών διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

 

41. Υπεργολαβία 

41.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της 

σύμβασης σε υπεργολάβους. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος 
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ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα Εταιρεία 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 στην 

αναθέτουσα Εταιρεία 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 στην 

αναθέτουσα Εταιρεία, 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 στην αναθέτουσα Εταιρεία κατά 

την ως άνω διαδικασία.  

41.2 Η αναθέτουσα Εταιρεία επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 

16 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 32 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.  

 

42. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

42.1 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 Κανονισμού της αναθέτουσας 

Εταιρείας. 

 

43. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

43.1 Η αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί, με τις προϋποθέσεις που 

ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσής της, χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για οποιαδήποτε 

αποζημίωση, οποτεδήποτε, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, μετά από 

έγγραφη ειδοποίηση δέκα (10) ημερών, καθώς και αν: 

43.1.1 H σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
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43.1.2 O ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 

τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

16.1.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

43.1.3 H σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 

σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 

την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 

της ΣΛΕΕ, 

43.1.4 Ο ανάδοχος, δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που 

ορίζεται σε αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας, 

43.1.5 Ο ανάδοχος, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 

υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της αναθέτουσας Εταιρείας, 

43.1.6 Ο ανάδοχος, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης 

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών τους 

στοιχείων, 

43.1.7 Εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του 

αναδόχου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων, 

43.1.8 Σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος παραβιάζει 

και αθετεί όρους της σύμβασης που υπογράφηκε με την ΕΤΑΔ Α.Ε., καθώς 

και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της 

αναθέτουσας Εταιρείας. Στις περιπτώσεις 43.1.1 έως και 43.1.8 δεν 

απαιτείται η εκ μέρους της ΕΤΑΔ ΑΕ έγγραφη ειδοποίηση δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών. 

 

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

44. Τρόπος Πληρωμής 

44.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από την 

αναθέτουσα Εταιρεία σε καθοριζόμενη ημερομηνία, με ευθύνη της Αρμόδιας 

Μονάδας της ΕΤΑΔ Α.Ε., τριάντα (30) ημέρες μετά την έκδοση του 
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τιμολογίου, κατόπιν της πιστοποίησης ποιότητας και ποσότητας των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν και της σύνταξης του σχετικού Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής από την αρμόδια Μονάδα της ΕΤΑΔ ΑΕ, καθώς επίσης και της 

υποβολής των ανάλογων τιμολογίων και των λοιπών νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού, 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε διάστημα 

σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Η πληρωμή των τιμολογίων για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα 

γίνεται επί τη βάσει της κατακυρωθείσας τιμής, σύμφωνα με την προσφορά 

του αναδόχου. 

44.2 Η πληρωμή της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, θα γίνεται σε 

ευρώ, μετά την προσκόμιση των τιμολογίων του αναδόχου και αφού 

υπογραφούν τα σχετικά πρακτικά καλής εκτέλεσης. 

44.3     Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας Εταιρείας. 

 

45. Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο δεν βαρύνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 

46. Χρόνος- τόπος-τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

46.1 Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για  χρονικό διάστημα 

40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ήτοι 

ενδεικτικά από 05.09.2021 έως 15.10.2021. 

46.2 Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού. 

46.3 Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 

της παρούσας. 

 

47. Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης 

47.1 H παραλαβή και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

θα γίνει από την Διεύθυνση του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. 

«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και από την Αρμόδια Μονάδα της ΕΤΑΔ 

ΑΕ.  
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48. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

48.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου: 

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία 

που του ορίσθηκε, 

β) εφόσον δεν εκτέλεσε τις εργασίες εντός του προβλεπόμενου 

χρόνου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Παρούσας.  

γ) σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

48.2 Της έκπτωσης προηγείται, επί ποινή απαραδέκτου, ειδική 

πρόσκληση του αντισυμβαλλόμενου από την ΕΤΑΔ Α.Ε., με την οποία 

προσδιορίζεται ειδικά και τεκμηριωμένα η αποδιδόμενη στον 

αντισυμβαλλόμενο παραβίαση των συμβατικών του υποχρεώσεων καθώς και 

η καταλογιζόμενη υπαιτιότητά του και καλείται ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί 

στις υποχρεώσεις του εντός συγκεκριμένης ρητά προβλεπόμενης 

προθεσμίας. Η οριστική απόφαση περί εκπτώσεως εκδίδεται εφόσον ο 

Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του εντός της τασσόμενης 

προς τούτο προθεσμίας. 

48.3 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν 

αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας. Το βάρος απόδειξης της συνδρομής 

γεγονότος ανωτέρας βίας φέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να 

ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΔ ΑΕ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την επέλευσή του γεγονότος. 

48.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Κανονισμού της αναθέτουσας Εταιρείας και ειδικότερα η ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί 

να επιβληθεί αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 

μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες της αναθέτουσας Εταιρείας. 
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49. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση 

49.1 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την 

εκτέλεση των εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και μέχρι τη λήξη 

του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε υποχρεούται για την καθυστέρηση 

αυτή και μόνο να πληρώσει προς την αναθέτουσα Εταιρεία, ως ποινική 

ρήτρα, ο τρόπος επιβολής της οποίας θα καθορίζεται ειδικότερα στη 

σύμβαση. 

49.2 Σε περίπτωση Ένωσης οι τυχόν ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

49.3 Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

 

50. Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

50.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπουν την αναθέτουσα 

Εταιρεία. 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Οικονομικών και Διοικητικής 

Υποστήριξης  

 

 

 

                                                           Κων/νος Κωτσάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Α.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Η διαδικασία ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, 

λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών ελικοδρομίων και χορήγησης, 

αναστολής και ανάκλησης των σχετικών αδειών καθορίζεται από το 

Προεδρικό Διάταγμα 19/2009 (ΦΕΚ Α/35). 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισμού επίγειου 

ελικοδρομίου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και συνιστώμενες 

πρακτικές του ICAO, (Παράρτημα 14, Τόμοι Ι και ΙΙ [Annex 14-Volume 

Ι & II ] της Σύμβασης του Σικάγο που κυρώθηκε με το Ν. 211/1947 

και Εγχειρίδιο Ελικοδρομίων [Heliport Manual, Doc 9261-AN/903, 

Third Edition-1995 του ICAO]), για πτήσεις εξ' όψεως (VFR) κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, συνοψίζονται στα παρακάτω, ενώ επισυνάπτονται και 

σχετικά σχέδια: 

Το σχήμα της περιοχής προσγείωσης - ανύψωσης του ελικοδρομίου 

(Touchdown and Lift-off Area, TLOF) μπορεί να είναι κυκλικό διαμέτρου 1L 

ή τετράγωνο πλευράς 1L με μέγιστη κλίση 2% προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, όπου L είναι η μέγιστη διάσταση, με το στροφείο να 

περιστρέφεται, του μεγαλύτερου ελικοπτέρου το οποίο το ελικοδρόμιο 

προορίζεται να εξυπηρετήσει. Η περιοχή προσγείωσης – ανύψωσης πρέπει 

να βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε συμπαγές έδαφος. Το δάπεδο της εν λόγω 

περιοχής θα πρέπει να έχει ικανή αντοχή, ώστε να μπορεί να δεχτεί φορτίο 

ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές του ελικοπτέρου αναφοράς. 

Η ζώνη που περιβάλλει την περιοχή προσγείωσης - ανύψωσης (Final 

Approach and Take-off, FATO) ορίζεται από διάμετρο κύκλου ≥ 1,5L, 

δηλαδή διπλάσιο το μήκους του ελικοπτέρου. Το δάπεδο θα έχει την 

επιτρεπτή κλίση έως 4%. Η περιοχή FATO δεν απαιτείται να βρίσκεται εξ 

ολοκλήρου σε στερεό έδαφος. 

Τις δύο παραπάνω ζώνες (TLOF και FATO) περιβάλλει η ζώνη ασφαλείας 

(SAFETY ZONE) διαμέτρου τουλάχιστον 2L, με επιτρεπτή κλίση έως 4%. Η 

ζώνη ασφαλείας δεν είναι απαραίτητο να είναι συμπαγής. 

Ορίζεται καθαρή από εμπόδια πλευρική επιφάνεια κλίσης 45°, η οποία 

θα ξεκινάει από το άκρο της ζώνης ασφαλείας και θα εκτείνεται σε απόσταση 

10 μέτρων από αυτό,  εκτός και αν τα εμπόδια βρίσκονται από τη μία πλευρά 

της περιοχής προσγείωσης-ανύψωσης του ελικοδρομίου, οπότε μπορούν να 

διαπερνούν την πλευρική επιφάνεια.  

Τα επίπεδα προσέγγισης, δύο (2) στον αριθμό, επιλέγονται κύρια με 

κριτήριο τις διευθύνσεις των πνεόντων ανέμων και την απελευθέρωση των 

εμποδίων, ορίζονται με διαφορά τουλάχιστον 150º μοιρών και είναι τραπέζια 
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τα οποία ξεκινούν από τα εξωτερικά όρια της ζώνης ασφαλείας με μήκος 

μικρής βάσης ίση με τη διάμετρο ή την πλευρά του δαπέδου του 

ελικοδρομίου συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ασφαλείας (ανάλογα με το 

σχήμα του δαπέδου), περιέχουν τους άξονες προσέγγισης και διχοτομούνται 

από αυτους, εκτείνονται σε οριζόντια απόσταση 1500 μέτρων, έχουν κλίση 

8% ως προς το οριζόντιο επίπεδο και απόκλιση πλευρών 15% (10% για 

πτήσεις μόνο ημέρας). 

Αναγκαία είναι η τοποθέτηση ανεμουρίου σε σημείο τέτοιο ώστε να μη 

διαπερνώνται τα επίπεδα των επιφανειών προσέγγισης. 

Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 

του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO Annex 14, Volume 

II Heliports) για ελικόπτερα αντίστοιχης κατηγορίας καθώς και με τον 

Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία 

προσγειώσεων αεροσκαφών (ΦΕΚ Β/1810/9-9-2008). 

 

B.  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Η διάταξη του ελικοδρομίου της παρούσας διακήρυξης λαμβάνει υπόψη 

το μεγαλύτερο ελικόπτερο που πρόκειται να εξυπηρετηθεί. Λόγω υψομέτρου 

θα είναι υποχρεωτικά κλάσης Ι, όπως το Eurocopter Super Puma AS 332C1 

στρατιωτική έκδοση παραγωγής, συνολικού μήκους 18,70 μέτρων (L) και 

μέγιστου βάρους  απογείωσης 8.600 kgr. Δεδομένων των στοιχείων αυτών 

έχει μελετηθεί σύμφωνα με τα προσφάτως ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

(International Civil Aviation Oraganization, ANNEX14 Volume II Eliports, 5th 

EDITION July 2020), η διάμετρος του κύκλου 1L=19,00m της περιοχής 

προσγείωσης - ανύψωσης (Touchdown and Lift-off Area, TLOF), η εξωτερική 

ζώνη προσγείωσης - ανύψωσης πλευράς τετραγώνου 1,5L = 28,50m (Final 

Approach and Take-off, FATO) που περιβάλλει την περιοχή προσγείωσης - 

ανύψωσης και τέλος, η αναγκαία εξωτερική ζώνη ασφαλείας SAFETY ZONE 

πλευράς τετραγώνου 2L = 38,00m που περιβάλλει τη FATO.    

Λόγω της τοπογραφίας της θέσης του συγκεκριμένου ελικοδρομίου στο 

ΧΚΠ, το ανατολικό και δυτικό τμήμα της ζώνης FATO και SAFETY ZONE δεν 

είναι σε συμπαγές έδαφος. Η περιοχή  προσγείωσης - ανύψωσης  (TLOF) 

είναι εξ ολοκλήρου σε συμπαγές έδαφος με υπόβαση κατάλληλης αντοχής. 

Λεπτομέρειες της παραπάνω διάταξης φαίνονται σχέδιο 918Α.107 της 

υπηρεσίας.  

Το ελικοδρόμιο προβλέπεται να εξυπηρετεί προσεγγίσεις ημέρας. 

Ωστόσο, λόγω των συχνών φαινομένων ομίχλης που παρατηρούνται συχνά 

στη περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου, το ελικοδρόμιο θα είναι 

εξοπλισμένο με τα  όλα τα συνιστώμενα μέσα φωτοσήμανσης για δυνατότητα 

προσεγγίσεων στην περιοχή προσγείωσης – ανύψωσης εξ όψεως (Visual 

Meteorological Conditions, VMS). 

Η θέση επιλέγεται με βάση την ευκολία διακομιδής τραυματία από το 

χιονοδρομικό κέντρο και εν γένει πρόσβασης οχήματος Πρώτων Βοηθειών 
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από τις  γύρω περιφερειακές ενότητες και δήμους. Επίσης, επιλέγεται θέση 

όσον το δυνατόν κοντά στις εγκαταστάσεις του σαλέ 1750 που βρίσκονται 

στη είσοδο του χιονοδρομικού κέντρου για την εξυπηρέτηση πολιτών μετά 

από προγραμματισμένη πτήση. Οπότε, υψηλότερα σημεία στο χιονοδρομικό 

κέντρο που διαθέτουν πλατώματα ικανά να διαμορφωθούν σε ελικοδρόμιο 

αποκλείονται, διότι η διακομιδή θα απαιτούσε τη χρήση χιονοδρομικών  

αναβατήρων.    

Τα επίπεδα προσέγγισης, δύο (2) στον αριθμό, επιλέγονται κύρια με 

κριτήριο τις διευθύνσεις των πνεόντων ανέμων και την απελευθέρωση των 

εμποδίων, ορίζονται με διαφορά τουλάχιστον 150º μοιρών και είναι τραπέζια 

τα οποία ξεκινούν από τα εξωτερικά όρια της ζώνης ασφαλείας με μήκος 

μικρής βάσης ίση με τη διάμετρο ή την πλευρά του δαπέδου του 

ελικοδρομίου συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ασφαλείας, περιέχουν τους 

άξονες προσέγγισης και διχοτομούνται από αυτούς, εκτείνονται σε οριζόντια 

απόσταση 1500 μέτρων, έχουν κλίση 15º ως προς το οριζόντιο επίπεδο το 

οποίο υπερκαλύπτει το όριο των 10º για πτήσεις μόνο ημέρας. 

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και τη τοπογραφία, 

το κύριο  επίπεδο προσέγγισης έχει κατεύθυνση Βόρειο-Βόρειο-Δυτικά 

(ΝΝW), ενώ εξετάζεται από την ΥΠΑ και η έγκριση της εναλλακτικής Νότιας 

κατεύθυνσης, καθότι η προσέγγιση από εκεί συναντά κορυφογραμμή κλίσης 

μέσου όρου 15,8% σε απόσταση μικρότερη των 245 μέτρων από το επίπεδο 

FATO που είναι άνω του επιτρεπόμενου 8%. 

 

Γ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

1.   ΓΕΝΙΚΑ  

 Όλη η εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία θα 

εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη αυτή (Τεχνική 

Περιγραφή, Σχέδια, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) και τις οδηγίες της 

Επίβλεψης.  

 Τυχόν θέματα που θα ανακύπτουν (λόγω π.χ. ασαφειών ή ατελειών 

της μελέτης, είτε εμφάνισης νέων κατά την κατασκευή παραγόντων που δεν 

προβλέφθηκαν κλπ) θα ρυθμίζονται από τον επιβλέποντα μηχανικό της ΕΤΑΔ 

ΑΕ βάσει (κατά σειρά):  

Α) Των Ελληνικών κανονισμών σκυροδέματος και των ΕΤΕΠ για  τις 

κατασκευές από σκυρόδεμα, όπως ΕΤΕΠ 01-01-κ.λπ. (Παραγωγή 

Σκυροδέματος και Εργασίες Σκυροδέματος), ΕΤΕΠ 01-02-κ.λπ. (Σιδηροί 

Οπλισμοί Σκυροδεμάτων) και ΕΤΕΠ 01-03-κ.λπ. (Ικριώματα και Καλούπια). 

Β)  Των καθοριζόμενων στα εν ισχύ εγχειρίδια ICAO - ANNEX 14 

Volume II και HELIPORT MANUAL (Doc 9261 του ICAO).  

Γ)  Των προδιαγραφών και συμβουλευτικών εγκυκλίων (ACs) της 

FAA για τις εγκαταστάσεις φωτοσήμανσης.  
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Δ)  Των Ελληνικών κανονισμών για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΕΤΕΠ 04-

20-κ.λπ. (Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) του 

προτύπου ΗD-384, ως και τυχόν  ειδικών διατάξεων ΔΕΗ.  

Όλες οι εργασίες, ιδιαίτερα όμως οι ηλεκτρολογικές, πρέπει να 

εκτελεσθούν από εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει για την κάθε εργασία 

τα απαιτούμενα προσόντα.  

 Από μέρους της ΕΤΑΔ θα ορισθεί Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός με την απαραίτητη για τις εργασίες 

εργοταξιακή πείρα που θα είναι καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής της 

υποδομής για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μέσα πυρόσβεσης, 

υπεύθυνος για την επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών που εντάσσοντα 

στο αντικείμενο της παρούσας. 

  

2.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

 Οι εκσκαφές θα γίνουν με εκσκαφέα (τσάπα μικρή) με μηχανικό 

φτυάρι. Οι χάνδακες θα έχουν κατά περίπτωση το απαιτούμενο πλάτος και 

βάθος προκειμένου να χωρέσουν οι αναγκαίοι σωλήνες. Σε περίπτωση κατά 

την οποία θα ανοιχθεί χάνδακας σε περιοχή ασφαλτικού τάπητα, αρχικά θα 

κοπεί με αρμοκόφτη λουρίδα ασφάλτου ικανού πλάτους, και στην συνέχεια 

η καθαίρεση της προς απομάκρυνση λουρίδας ασφάλτου καθώς και η λοιπή 

εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί με επιμέλεια.   

 Η επίχωση θα γίνει με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής, με ικανή 

συμπύκνωση, η επάνω δε επιφάνειά της θα ισοπεδωθεί επιμελώς. Επίσης ο 

ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να μην 

επιφέρει ζημιές στα υπόγεια δίκτυα (δίκτυα ύδρευσης, καλώδια 

τηλεχειρισμού, καλώδια ισχύος, κλπ). Όλα τα υπόγεια δίκτυα θα πρέπει να 

εντοπισθούν, πριν ξεκινήσει κάθε εργασία εκσκαφών.  

 Εφόσον κατά τη διάρκεια των εκσκαφών προκληθεί βλάβη σε κάποιο 

υπόγειο καλώδιο θα πρέπει τούτο να επισκευασθεί αμέσως με ισοδύναμης 

ποιότητας υλικό, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.  

  

3.   ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ  

 Σε όλες τις θέσεις ασφαλτικού τάπητα που θα διανοιχτούν χάνδακες 

για την τοποθέτηση των τροφοδοτικών καλωδίων φανών, πρέπει μετά την 

επίχωση να επαναφερθεί ο ασφαλτικός τάπητας στην προτέρα του 

κατάσταση. Η επαναφορά αυτή θα γίνει με ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. της Α 265 διαβάθμισης Β, σε μία ή δύο 

στρώσεις.  

 

4. ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 

4.1 Χωματουργικά. 
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Για  την διαμόρφωση  του χώρου που θα κατασκευαστεί το δάπεδο των 

ελικοπτέρων  θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές ώστε να δημιουργηθεί 

επίπεδη επιφάνεια.  

Η όλη εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και 

κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος 

εδαφικού υλικού 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 

υδραυλικών έργων 

Τα περίσσεια των προϊόντων  εκσκαφών χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή των απαραίτητων επιχωμάτων. Τα επιχώματα θα 

κατασκευαστούν  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προδιαγραφή  ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

 Η διαχείριση των προϊόντων  εκσκαφών θα γίνει σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται  στην προδιαγραφή ΕΤΕΠ 1501-02-05-00-00 

 

4.2 Έδραση Δαπέδου ελικοπτέρων. 

Το δάπεδο των ελικοπτέρων   θα εδράζεται επί υλικού υπόβασης   

συμπυκνωμένου  συνολικού πάχους  30 cm  που θα διαστρωθεί σε τρεις 

στρώσεις των 10 cm η κάθε μία.  

Η υπόβαση θα  κατασκευαστεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται   στην 

προδιαγραφή  ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00 ΠΤΠ Ο150. 

 

4.3 Τελικό δάπεδο TLOF. 

Η τελική στάθμη του δαπέδου θα διαμορφωθεί σε υψόμετρο 1765,30 

Μ περίπου από μέση στάθμη θαλάσσης. 

Το δάπεδο  TLOF θα είναι κυκλικής μορφής . 

Η κλίση του δαπέδου θα είναι 2% εκατέρωθεν του άξονα και της 

περιμετρικής ζώνης ασφαλείας  4%. 

Θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από  σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, 

πάχους  25 cm,  οπλισμένο με σιδηρούν δομικό πλέγμα  Τ131, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην ΕΤΕΠ 1501- 06-01-01-00, «Δάπεδα αεροδρομίων 

από σκυρόδεμα (Airport runways made of concrete)» σε συνδυασμό με την 

Προδιαγραφή ΔΕ-7 του ΓΕΑ. 

Το σκυρόδεμα θα διαμορφωθεί σε φατνώματα διαστάσεων 4,25Χ4,25 

μέτρα, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 
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Για τη μείωση των επιφανειακών ρωγμών στο σκυρόδεμα θα 

προστεθούν  ίνες προπυλενίου  σε αναλογία ανάμειξης 0,9 kg  ινών ανά 

κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η ανάμειξη των ινών στο σκυρόδεμα θα γίνεται 

στον αναμικτήρα του σκυροδέματος ή στους κάδους μεταφοράς (βαρέλες) 

προ της διαστρώσεως 

Η διάστρωση θα γίνει  με χρήση σταθερών σιδηροτύπων και η 

συμπύκνωση με χειροκίνητους δονητές μάζας – δονητικούς πήχεις.   

Πριν την διάστρωση του σκυροδέματος επί της σκάφης έδρασης  θα 

διαστρωθεί πλαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου ελαχίστου πάχους 125 

μικρά. 

 

 

 

4.4 Δημιουργία επιφανειακής τραχύτητας 

Για επίτευξη αντιολισθηρότητας της  τελικής επιφάνειας, αυτή θα 

εκτραχυνθεί. Η τραχύτητα  θα επιτυγχάνεται μηχανικά, με συρμάτινο 

κύλινδρο ή βούρτσα και συνίσταται στην δημιουργία μικροαυλακώσεων 

βάθους περίπου 2 mm. 

 Η διαδικασία θα εφαρμοστεί αφού εξαφανιστεί η γυαλάδα του 

επιφανειακού νερού και πριν από την εφαρμογή του υλικού συντήρησης. 

 

 

4.5 Συντήρηση σκυροδέματος 
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Η συντήρηση του σκυροδέματος θα γίνει σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στον ΚΤΣ και στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00. 

Η συντήρηση  είναι υποχρεωτική και θα αρχίζει αμέσως μετά την 

μόρφωση της τραχύτητας της επιφάνειάς του. 

Η συντήρηση θα γίνεται με ψεκασμό ειδικού υγρού σχηματισμού 

μεμβράνης πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος. 

Το ψεκαζόμενο υγρό θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται στην οικεία ΕΤΕΠ. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει για έγκριση δείγμα, κατάλογο 

τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή του 

υγρού, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης. 

Το ψεκαζόμενο υγρό συντήρησης δεν θα πρέπει να είναι εύφλεκτο, 

εκρηκτικό ή επικίνδυνο όταν εισπνέεται. Επίσης, δεν θα πρέπει να αντιδρά 

χημικά με το σκυρόδεμα. 

Το υγρό θα εφαρμόζεται σε ποσότητα της τάξεως των 0,25 lt ανά m2 

επιφάνειας και πάντως σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή του. 

Τυχόν απώλεια υλικού κατά την εφαρμογή του λόγω ανέμου, θα πρέπει να 

αναπληρώνεται. 

Το υγρό συντήρησης θα ψεκάζεται υπό πίεση με μηχανικούς 

ψεκαστήρες. Χειροκίνητος ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένης 

έκτασης περιοχές ακανόνιστου σχήματος και στις κατακόρυφες επιφάνειες 

μετά την αφαίρεση των πλευρικών τύπων. 

Η λεπτή μεμβράνη που θα σχηματίζεται στις οριζόντιες και 

κατακόρυφες επιφάνειες του σκυροδέματος θα είναι ομοιόμορφη και χωρίς 

κενά. Η μεμβράνη πρέπει να σταθεροποιείται σε 60 min από την εφαρμογή 

της και να αποσυντίθεται μετά από 20 ημέρες περίπου. Οποιοδήποτε τμήμα 

της μεμβράνης καταστραφεί κατά την διάρκεια της περιόδου συντήρησης θα 

αποκαθίσταται με το ίδιο υλικό. 

Η συντήρηση με υγρές λινάτσες, σύμφωνα με το άρθρο 10.3. του ΚΤΣ, 

επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται 

φθορές στην επιφανειακή τραχύτητα και ομαλότητα και δεν επικολλώνται 

στην επιφάνεια. Οι λωρίδες θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 30 cm 

σε κάθε κατεύθυνση, θα ψεκάζονται με καθαρό νερό και θα διατηρούνται 

υγρές ολόκληρο το 24ωρο για τουλάχιστον 7 έως 14 ημέρες, οπότε και 

μπορούν να αφαιρεθούν. Για την αφαίρεσή τους πριν από τις 14 ημέρες 

ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ. 

 

4.6  Διαμόρφωση αρμών 

Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης ρηγμάτωσης του σκυροδέματος από τις 

μικρομετακινήσεις,  που αυτό υφίσταται λόγω της αρχικής συστολής του και 

στην συνέχεια από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας, θα 
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δημιουργηθούν  αρμοί αποτελώντας έτσι προκαθορισμένες και ελεγχόμενες 

θέσεις ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα. 

Με τους αρμούς η πλάκα του δαπέδου, πάχους D, διαχωρίζεται σε 

φατνώματα. 

Η ακριβής διάταξη των πάσης φύσεως αρμών καθορίζεται στα σχέδια 

της μελέτης. Θα μορφωθούν: 

4.6.1 Αρμοί εργασίας: 

Τα διαμήκη άκρα των λωρίδων διάστρωσης, που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι  4,25 μέτρα μορφώνονται σαν αρμοί εργασίας. 

Οι αρμοί εργασίας είναι τελείως ευθύγραμμοι και η παρειά τους 

κατακόρυφη σε όλο το πάχος του σκυροδέματος. 

Στο άνω μέρος της παρειάς δημιουργείται με αρμοκόπτη εγκοπή βάθους 

25 mm και συνολικού πλάτους 10 έως 15 mm (κατά το ήμισυ σε κάθε μία 

από τις εκατέρωθεν του αρμού πλάκες), εντός της οποίας τοποθετείται το 

υλικό σφράγισης του αρμού. 

4.6.2 Αρμοί συστολής: 

Κάθετα προς τις λωρίδες διάστρωσης και ανά  4,25 μέτρα  θα 

διαταχθούν αρμοί συστολής που αποσκοπούν στο τοπικό αδυνάτισμα των 

πλακών, ώστε οι ρωγμές συστολής να γίνουν σε προκαθορισμένες θέσεις. 

Οι αρμοί συστολής είναι τελείως ευθύγραμμοι με κατακόρυφα 

τοιχώματα και συνεχίζονται σε όλες τις γειτονικές πλάκες, από το ένα άκρο 

μέχρι το άλλο. Η κοπή του αρμού γίνεται σε δύο στάδια (διελεύσεις του 

αρμοκόπτη), γιατί με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι απολεπίσεις των 

ακμών. 

Κατά την πρώτη διέλευση του αρμοκόπτη ο αρμός κόβεται σε πλάτος 3 

mm (με μονό δίσκο κοπής) και σε βάθος ίσο με το 1/3 του πάχους της πλάκας 

(D/3). 

Στο δεύτερο στάδιο ο αρμός διευρύνεται σε τελικό πλάτος 10 έως 15 

mm με βάθος κοπής 30 έως 40 mm. 

Η κοπή θα πρέπει να γίνει μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός μεγίστου 

χρόνου. Κοπή νωρίτερα από τον ελάχιστο χρόνο συνεπάγεται απολέπιση των 

ακμών του αρμού, ενώ αν η κοπή γίνει αργότερα από τον μέγιστο χρόνο θα 

έχει ήδη αρχίσει η δημιουργία ανεξέλεγκτων  ρηγματώσεων στο σκυρόδεμα. 

Το βέλτιστο χρονικό διάστημα, διάρκειας μερικών μόνο ωρών, εξαρτάται από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα σκλήρυνσης του 

σκυροδέματος, όπως θερμοκρασία, άνεμος, πρόσμικτα κτλ και θα 

προσδιορίζεται επί τόπου κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος 

του δαπέδου (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00).  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρόνος έναρξης κοπής είναι της τάξεως 

των 12 ωρών, μετά την σκυροδέτηση. Η κοπή των αρμών θα πρέπει να 

γίνεται  τις  νυκτερινές ώρες.. 
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Η κοπή των αρμών γίνεται με αρμοκόπτες κατάλληλους για κοπή μη 

πλήρως σκληρυμένου σκυροδέματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις. Οι 

αρμοκόπτες αυτοί φέρουν κυκλικούς περιστρεφόμενους αδαμαντοφόρους 

δίσκους κοπής και τροχούς κύλισης με ελαστική επένδυση για να μην 

προκαλούν φθορές στην επιφάνεια του μη πλήρως σκληρυσμένου 

σκυροδέματος.  

Αν η κοπή θα γίνει  με ταυτόχρονη έγχυση νερού, ο δημιουργούμενος 

πολτός θα πρέπει να απομακρύνεται με νερό υπό πίεση, πριν συγκολληθεί 

στις επιφάνειες της εγκοπής. 

Αν η κοπή γίνει εν ξηρώ, η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής μπορεί 

να γίνει είτε με πεπιεσμένο αέρα είτε με νερό υπό πίεση. 

4.6.3 Αρμοί διαστολής – Αρμοί διαχωρισμού: 

Οι αρμοί διαστολής θα διαταχθούν στη θέση που εμφαίνονται στα 

σχέδια της μελέτης  και αποσκοπούν στο να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη 

διαστολή των πλακών λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 

Οι αρμοί διαστολής είναι ευθύγραμμοι με κατακόρυφες παρειές και 

συνεχίζονται από άκρο σε άκρο του δαπέδου και σε ολόκληρο το πάχος των 

πλακών. Οι αρμοί αυτοί συνιστούν διακοπή της συνέχειας του δαπέδου και 

ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η “γεφύρωση” των ομόρων του αρμού 

πλακών σε οποιαδήποτε περιοχή. 

Το διάκενο μεταξύ των εκατέρωθεν του αρμού διαστολής πλακών, 

περίπου  20 mm, καθορίζεται επακριβώς στα σχέδια της μελέτης. Το διάκενο 

αυτό καταλαμβάνεται από το προκατασκευασμένο υλικό πλήρωσης του 

αρμού διαστολής σε ύψος που υπολείπεται ελαφρά του πάχους της πλάκας.  

Κατά την φάση κοπής των αρμών αποκόπτεται με αρμοκόπτη εγκοπή 

για την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης πλάτους αυξημένου κατά 4 έως 

6 mm από αυτό του διακένου (συμμετρικά ως προς τον διαμήκη άξονα του 

αρμού) και στο απαιτούμενο για την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης 

βάθος. 

Ο ανάδοχος  θα πρέπει  να προτείνει δική του ολοκληρωμένη μέθοδο 

κατασκευής αρμών διαστολής συμβατή με το μηχανικό εξοπλισμό που 

διαθέτει, η οποία  θα πρέπει να εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Μετά την κοπή των αρμών στις προβλεπόμενες διαστάσεις, θα 

ακολουθήσει η μόρφωση των ακμών τους που βρίσκονται στην επιφάνεια 

κύλισης. 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή των ανεπιθύμητων φθορών 

και απολεπίσεων κατά μήκος των ακμών αυτών κατά την μεταφορά φορτίου 

από το ένα φάτνωμα στο άλλο και που έχουν σαν αποτέλεσμα την διεύρυνση 

και αποσταθεροποίηση της περιοχής του αρμού. Συντελεί επίσης στην 

ακριβέστερη σφράγιση του αρμού. 
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Συνίσταται σε αφαίρεση με λοξότμηση μικρού τμήματος κατά μήκος της 

κάθε ακμής, σχήματος ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου με μήκος καθέτων 

πλευρών 5 mm περίπου. 

 

 

 

4.6.4 Σφράγιση αρμών: 

Οι αρμοί  μεταξύ των φατνωμάτων θα σφραγιστούν  σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην ΕΤΕΠ 1501-06-02-01-00 «Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων 

από σκυρόδεμα (Concrete joints of airport runways)». 

Οι αρμοί πριν από την σφράγισή τους πρέπει να καθαριστούν επιμελώς 

από σκόνες, ξένα σώματα κτλ. 

4.6.5 Καθαρισμός των αρμών: 

Ο καθαρισμός του αρμού μπορεί να γίνει είτε με πεπιεσμένο αέρα, είτε 

με μηχανική συρματόβουρτσα (περιστροφική), η οποία και αφαιρεί 

αποτελεσματικότερα τυχόν χαλαρά συνδεδεμένους κόκκους. 

Οι παρειές των εγκοπών των αρμών πριν από την σφράγισή τους πρέπει 

να είναι εντελώς στεγνές και καθαρές. 

4.6.6 Προετοιμασία του υλικού σφράγισης θερμής εφαρμογής: 
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Το υλικό σφράγισης πριν την εφαρμογή του θα θερμαίνεται  σε  ειδικό 

συγκρότημα, που θα  απαρτίζεται από την εστία (π.χ. υγρού αερίου), τον 

κλίβανο θέρμανσης, τον αναδευτήρα και την αντλία αναρρόφησης και θα 

συμπληρώνεται με την πυράντοχη εύκαμπτη σωλήνωση και το ακροφύσιο 

εφαρμογής. 

Το υλικό σφράγισης θερμαίνεται και ρευστοποιείται στον απαιτούμενο 

βαθμό στον κλίβανο θέρμανσης, που θα έχει διπλά τοιχώματα, με κλειστό 

κύκλωμα λαδιού και θα διαθέτει θερμοστατική λειτουργία. 

Η θέρμανση θα γίνεται υπό συνεχή ανάδευση και η θερμοκρασία θα 

ελέγχεται με θερμόμετρο ακριβείας καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας. 

Ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας του υλικού στον κλίβανο καθώς 

επίσης και η τελική θερμοκρασία εφαρμογής του θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής (του 

υλικού) και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας της 

σφράγισης και της πρόσφυσης του υλικού στις παρειές του σκυροδέματος.  

4.6.7 Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής: 

Τα υλικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : 

 Συμπιεστότητα και ελαστικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες.  

 Ακαμψία επαρκή για να μην παραμορφώνονται κατά την διάστρωση 

και συμπύκνωση του σκυροδέματος. 

 Αντοχή στο χρόνο και στις θερμοκρασίες εφαρμογής του υλικού 

σφράγισης. 

 Η καταλληλότητα του υλικού πλήρωσης των αρμών διαστολής 

ελέγχεται σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ EN 14188-3. 

Τα υλικά κατά την προσκόμισή τους θα συνοδεύονται από κατάλληλα 

πιστοποιητικά και έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις 

σχετικές προδιαγραφές. 

4.6.8 Υλικά σφράγισης αρμών: 

Η σφράγιση των αρμών δαπέδων  θα γίνει με υλικά θερμής εφαρμογής. 

Τα υλικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : 

 Να είναι ανθεκτικά στις χημικές επιδράσεις των υγρών καυσίμων 

των αεροσκαφών (fuelresistant sealants) και στις θερμικές 

επιβαρύνσεις από τα εκπεμπόμενα καυσαέριά τους. 

 Να έχουν μεγάλη ελαστικότητα σε εφελκυσμό (high-extension 

sealants) και ταυτόχρονα καλή πρόσφυση με τις παρειές του αρμού 

σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 

 Να μην υπερρευστοποιούνται και εκρέουν από τους αρμούς στις 

υψηλές θερμοκρασίες και αντίστοιχα να μην γίνονται εύθρυπτα στις 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

 Να έχουν ομοιογενή σύσταση και αντοχή στο χρόνο. 
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 Να είναι υψηλής διαστολής, ανθεκτικά στα καύσιμα (high extension 

fuel-resistant), κατηγορίας F1, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-1. 

Περιμετρικά του δαπέδου θα διαμορφωθεί-κατασκευαστεί ζώνη 

ασφαλείας (λωρίδα πλάτους 4,64 μ.) από υλικό υπόβασης σε συμπυκνωμένο  

πάχους    15 εκατοστών. 

Κατά την κατασκευή θα εφαρμοστούν οι από τα σχέδια οριζόμενες 

κλίσεις για την αποστράγγιση των ομβρίων της περιοχής. 

 

4.7  Διαμόρφωση οπών στο σκυρόδεμα 

Στη νότια πλευρά του ελικοδρομίου, κατά μήκος του ανοικτού καναλιού 

απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί περίφραξη  ύψους 1,20 μ. και πόρτα 

αυτοκινήτων στην είσοδο του ελικοδρομίου, όπου υποδεικνύεται στα σχέδια 

της μελέτης. Ανά διαστήματα περίπου 1,50 – 2,00 μ. θα τοποθετηθούν 

κατακόρυφοι πάσσαλοι, διατομής Ι (λάμες) με διαστάσεις 70χ70χ7 mm από 

χάλυβα St 37 βαρέως γαλβανισμένοι εν θερμώ. 

Επίσης, επί του δαπέδου TLOF στις 4 θέσεις τεταρτημόριων του κύκλου 

θα τοποθετηθούν αγκύρια για τους ιμάντες πρόσδεσης του ελικοπτέρου όταν 

αυτό παραμένει στο έδαφος σε κατάσταση αναμονής. 

Ενώ οι παραπάνω κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα 

διακήρυξη, θα προβλεφτεί στην επιφάνεια του σκυροδέματος η διαμόρφωση 

οπών (εσοχών) οπές με διάτρηση του οπλισμένου σκυροδέματος με 

ηλεκτροπνευματικό δράπανο, ενδεικτικής διαμέτρου 10μμ σε βάθος μέχρι 

300 μμ σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 στις θέσεις που θα υποδειχθεί 

από τον επιβλέποντα της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

 

5.   ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στη κατασκευή του ελικοδρομίου τοιχίο αντιστήριξης συναντάται στο 

βόρειο ημισφαίριο του δαπέδου TLOF λόγω της υφιστάμενης 

γεωμορφολογίας και στη πλάκα έδρασης του οικίσκου πυρόσβεσης στη Β-

Ανατολική πλευρά του ελικοδρομίου.  

Στο ανώτερο σημείο της καμπύλης του δαπέδου TLOF το ύψος του 

τοιχίου είναι 2,10 μ. μέχρι τη βάση του ενώ πάνω από το τελικό επίπεδο 

FATO προβάλλεται κατά 1,20 μ.     

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης είναι 

η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του. 

Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του εδάφους, σε 

βάθος, το οποίο συναρτάται συνήθως από το ύψος του τοίχου. 

Η βέλτιστη αποστράγγιση επιβάλλει τις παρακάτω εργασίες: 

• Επίχωση με χαλίκι έως ύψους 30 cm τουλάχιστον πίσω από τον τοίχο. 
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• Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης στη βάση του τοίχου, 

εφόσον το επιτρέπει ο σχεδιασμός. 

• Χρήση γεωυφάσματος γύρω από το διάτρητο αποστραγγιστικό 

σωλήνα, ώστε να μην απομειώνεται η διατομή του από την είσοδο εδαφικού 

υλικού. 

• Συμπυκνωμένη εδαφική στρώση πίσω από το χαλίκι. 

• Εφαρμογή γεωυφάσματος μεταξύ αποστραγγιστικής στρώσης με 

χαλίκι και εδαφικού υλικού, ώστε να μην απωλεσθεί η αποστραγγιστική 

ικανότητα με την πάροδο του χρόνου. 

• Πάχος εδάφους υπερκείμενης στρώσης περίπου 15 cm. 

• Τοποθέτηση υγρομονωτικής στρώσης στην επιφάνεια του τοίχου που 

είναι σε επαφή με το εδαφικό υλικό, ώστε η υγρασία που διατηρείται να μην 

προκαλεί εξανθήματα, άλατα ή απολέπιση της ορατής πλευράς. 

• Διαμόρφωση οπών στο τοιχίο με σκοπό την ελεύθερη κίνηση του 

νερού στην κατάντη πλευρά. 

Σε τοίχο αντιστήριξης σκυροδέματος εκτός από το διάτρητο αγωγό, που 

τοποθετείται στη βάση του τοίχου, προβλέπεται και εγκάρσια απορροή διά 

μέσου του τοίχου, ώστε να εκτονώνονται οι υδροστατικές πιέσεις του νερού 

λόγω του αδιαπέραστου σκυροδέματος. 

Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης δαπάνης κατασκευής του 

τοίχου αντιστήριξης ακολουθείται  τυπική διαστασιολόγηση οπλισμού τοιχίου 

γεωμετρίας “L” ανάλογου ύψους με τα εξής παρακάτω ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά: 

 

1.  Γεωμετρικά στοιχεία τοίχου :   

Ολικό ύψος τοίχου:   2,10  

Πάχος στέψης:   0,25  

Προσαύξηση βάσης κορμού:   0,00  

Πλάτος βάσης κορμού:   0,25  

Μήκος εμπρός πέλματος:   0,25  

Μήκος πίσω πέλματος :   1.00  

Ύψος δακτύλου και πτέρνας   0,30  

Ύψος κορμού:   1,55  

Ολικό πλάτος Βάσης   1,50  

2. Οπλισμός τοίχου: 

Οπλισμός εξωτερικής παρειάς    Εσχάρα Φ12/20  

Οπλισμός εσωτερικής παρειάς     Φ12/20  

Οπλισμός άνω παρειάς  πεδίλου    Φ12/15  

Οπλισμός κάτω παρειάς πεδίλου    Εσχάρα Φ12/15  
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Οπλισμός διανομής κορμού     Φ12/20      

Δευτερεύων  οπλισμός άνω πέλματος    Φ12/20  

Η ακριβής διαστασιολόγηση του οπλισμού και η γεωμετρία των τοιχίων 

αντιστήριξης θα προκύψει από στατική μελέτη που θα παραδοθεί στον 

ανάδοχο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

6.   ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 Για τον ελκυσμό των τροφοδοτικών καλωδίων των φωτιστικών καθώς 

και για την διακλάδωση αυτών θα κατασκευασθούν φρεάτια καταλλήλων 

διαστάσεων, ενδεικτικά 40 εκ Χ 40 εκ και βάθους 60 εκ.  

 Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

C16/20 με πάχος παρειάς τοιχώματος 15 cm. Θα είναι απύθμενα έτσι ώστε 

να αποστραγγίζονται τα τυχόν εισερχόμενα νερά από τους σωλήνες. Στον 

πυθμένα θα στρωθούν σκύρα σε ύψος 5 cm  

 Στην κορυφή τους θα φέρουν κάλυμμα χυτοσιδηρό, κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 124, κλάσεως σύμφωνα με την οικία 

παράγραφο  των προδιαγραφών, που θα εφαρμόζει σε πλαίσιο από 

χυτοσίδηρο καταλλήλως στερεωμένο στο σκυρόδεμα μέσω αγκυρίων.  

 Κατά την τοποθέτηση θα προσεχθεί ώστε το πάνω μέρος των φρεατίων 

να εξέχει περί τα 1-2 cm της γύρω ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους, έτσι  

ώστε να μην εισέρχονται νερά. Οι πλευρές των φρεατίων θα φέρουν όλες 

τις απαραίτητες οπές για την διέλευση των πλαστικών σωλήνων καθώς και 

εκείνων για μελλοντικές ανάγκες, καθώς και την οπή διέλευσης του 

γαλβανιζέ σωλήνα του τροφοδοτικού καλωδίου του φανού.  

 Η προσαρμογή των σωλήνων στο φρεάτιο πρέπει να είναι πλήρης και 

υδατοστεγής (με υδραυλικό  τσιμέντο, κλπ).  

  

7.  ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)  

Οι σωλήνες διέλευσης/προστασίας των υπογείων καλωδίων θα είναι 

εύκαμπτοι πλαστικοί από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) δομημένου τοιχώματος με 

τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο 

(DN/OD), θλιπτικής αντοχής ≥450Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που 

καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.   

Η εξωτερική διάμετρος των σωλήνων των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης 

θα είναι 63mm. Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα είναι λεία. Τα 

εξαρτήματα σύνδεσης (μούφες) θα είναι επίσης από ΡΕ κατάλληλα για 

σύνδεση με ελαστικό δακτύλιο, του ίδιου κατασκευαστή ώστε να 

επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα συνέχεια της λείας επιφάνειας στην 

θέση της σύνδεσης και αντοχή σε κάμψη στη θέση της σύνδεσης.   
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 Οι σωλήνες θα έχουν μία κλίση προς τα φρεάτια τουλάχιστον 2,5 

χιλ/μέτρο για την αποστράγγιση των τυχόν εισερχομένων υδάτων εντός 

αυτών. Οι εφεδρικοί σωλήνες θα φέρουν εντός αυτών οδηγό από 

γαλβανισμένο σύρμα-οδηγό διατομής τουλάχιστον 5 τ.χ. για την έλξη των 

καλωδίων που θα τοποθετηθούν μελλοντικά.   

 Το κάτω μέρος των αυλάκων πριν την τοποθέτηση των σωλήνων θα 

διαμορφωθεί κατάλληλα ούτως ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη στήριξη του 

σωλήνα σε όλο το μήκος του χάνδακος. Στρώση από άμμο λατομείου πάχους 

10 εκ. τουλάχιστον θα πρέπει να τοποθετηθεί στον πυθμένα του χάνδακος. 

Το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την επίχωση των σωλήνων και σε ύψος 

10 εκ. τουλάχιστον πάνω από αυτούς.  

 Το  υλικό του πυθμένα του χάνδακα όπου θα τοποθετηθούν οι σωλήνες 

θα πρέπει να χτυπηθεί μέχρι να καταστεί σταθερό.  

 Όταν δύο ή περισσότεροι σωλήνες τοποθετούνται στο ίδιο χαντάκι, θα 

πρέπει να απέχουν μεταξύ τους όχι λιγότερο από 5 εκ. σε οριζόντιο ή κάθετο 

επίπεδο.  

 Τα χαρακτηριστικά του σωλήνα (κατασκευαστής, διάμετρος, 

προδιαγραφές κατασκευής κλπ) θα αναγράφονται ανεξίτηλα στην επιφάνειά 

του (αποκλείονται αυτοκόλλητες ετικέτες κλπ).  

  

8.  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου από 

ελατό (ductile) χυτοσίδηρο πρώτης τάξεως με εσοχή ή κρίκο για την 

ανύψωσή των και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Προδιαγραφή EN 124, κλάσης C250.  

Τα καλύμματα και τα χυτοσιδηρά πλαίσιά τους αμέσως μετά την άφιξή 

τους στον τόπο του έργου θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωρικού και δύο 

στρώσεις τελικού χρώματος μετάλλων σε απόχρωση κίτρινου αεροπορίας.   

    

9.  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ  

 Όλοι οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στους επίσημους κανονισμούς κατασκευής τους, 

θα είναι δε χωρίς ραφή και γαλβανισμένοι εν θερμώ (HOT DIP 

GALVANIZED), βαρέως τύπου (Πράσινη ετικέτα).  

 Τα πάχη και τα βάρη τους θα  πρέπει να μην είναι μικρότερα από αυτά 

που καθορίζονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. Τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης και διακλάδωσης τους θα πρέπει να είναι επίσης γαλβανισμένα και 

με ενισχυμένα χείλη (κορδωνάτα).  
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10.  ΑΓΩΓΟΣ  ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ  

 Ο αγωγός γείωσης που σκοπό έχει την προστασία των καλωδίων 

φωτοσήμανσης από υπερεντάσεις που τυχόν δημιουργηθούν από διάφορες 

αιτίες, θα τοποθετηθεί κατά μήκος όλων των διαδρομών καλωδίων, περίπου 

10cm πάνω από αυτά. Θα είναι γυμνός, χάλκινος, επικασσιτερωμένος, 

διατομής 16mm². Ο αγωγός αυτός θα γειούται επιπρόσθετα, με κατακόρυφο 

χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο ηλεκτρόδιο γείωσης διατομής 

σταυρού, μήκους 1,5m κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με την 

προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.  

  Η κορυφή κάθε ηλεκτροδίου θα βρίσκεται 20cm κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους, μέσα σε φρεάτιο διαστάσεων 30x30x40 cm.  

 Η σύνδεση του αγωγού γείωσης με το ηλεκτρόδιο θα γίνει μέσω 

καταλλήλου προς τούτο σφικτήρα. Οι κεφαλές των ηλεκτροδίων στο τέλος 

θα επικαλυφθούν με πίσσα για την αποφυγή οξειδώσεων. Όπου απαιτηθεί 

σύνδεση μεταξύ των αγωγών γείωσης αυτή θα γίνει με χρήση χάλκινου 

κατάλληλου σφιγκτήρα.  

 

 

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. (εκτός του 

αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης) 

Στις οικοδομικές εργασίες της παρούσας περιλαμβάνονται αναμονές για 

την εγκατάσταση φωτοσήμανσης και πυρόσβεσης, ενώ στο τιμολόγιο των 

εργασιών έχουν συμπεριληφθεί η θεμελιακή γείωση που είναι αναγκαία σε 

κάθε κατασκευή από σκυρόδεμα, καθώς και το τρίγωνο γείωσης επί της 

επιφάνειας TLOF που αφορά στη γείωση του ελικοπτέρου. 

Ενημερωτικά και για τη πληρότητα περιγραφής του τεχνικού 

αντικειμένου παρατίθενται στοιχεία η/μ εγκαταστάσεων απαραίτητα για τη 

λειτουργία του ελικοδρομίου. Οι θέσεις των παροχών θα υποδειχθούν από 

την επίβλεψη του έργου βάσει σχετικής μελέτης εφαρμογής. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ: 

Λόγω των συχνών φαινομένων ομίχλης που παρατηρούνται συχνά στη 

περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου, το ελικοδρόμιο θα είναι εξοπλισμένο με 

τα  όλα τα συνιστώμενα μέσα φωτοσήμανσης για δυνατότητα προσεγγίσεων 

στην περιοχή προσγείωσης – ανύψωσης εξ όψεως (Visual Meteorological 

Conditions, VMS). Η οπτική επαφή του ελικοδρομίου κρίνεται αναγκαία ως 

υποβοήθηση του χειριστή ακόμη και στη περίπτωση που θα κάνει χρήση των 

οργάνων ελέγχου πτήσης υπό αναγκαίες συνθήκες προσέγγισης (Instument 

Meteorological Conditions, IMS). 

Η όλη εγκατάσταση φωτοσήμανσης θα σχεδιαστεί βάσει των προτύπων 

και των συνιστώμενων πρακτικών που περιλαμβάνονται στα εν ισχύ 

εγχειρίδια ICAO ANNEX 14, VOLUME ΙΙ, HELIPORTS και ICAO HELIPORT  
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MANUAL και τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης Αερολιμένων (Δ3) της ΥΠΑ. Θα 

περιλαμβάνει: 

 Σύστημα περιμετρικής φωτοσήμανσης της περιοχής TLOF, για 
φωτοσήμανση των ορίων του δαπέδου προσγείωσης - απογείωσης των 

ελικοπτέρων.  

 Σύστημα φωτισμού της περιοχής TLOF με προβολείς δαπέδου ειδικούς 

για φωτισμό περιοχών προσγείωσης ελικοπτέρων (Floodlighting).  

 Φωτεινό Ανεμούριο που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση που 
εμφανίζεται στα σχέδια, για την οπτική ένδειξη της διεύθυνσης και 

έντασης των επικρατούντων ανέμων. Στην κορυφή του ιστού του 
ανεμουρίου θα εγκατασταθεί φανός εμποδίων.  

 Οπτικό βοήθημα για τη διευκόλυνση της εύρεσης του σωστού ίχνους 
και κλίσεως καθόδου από τους πιλότους που χρησιμοποιούν το εν 
λόγω ελικοδρόμιο. Το οπτικό βοήθημα θα αποτελείται από δύο 

συστήματα ΑΡΑΡΙ, ένα για κάθε διόπτευση προσέγγισης. Το κάθε 
σύστημα ΑΡΑΡΙ θα αποτελείται από δύο συσκευές ΡΑΡΙ.  

 Αναλάμποντα φάρο αναγνωρίσεως ελικοδρομίου (Heliport  beacon).   

 Το ηλεκτρικό δίκτυο φωτοσήμανσης που περιλαμβάνει όλα τα 
κυκλώματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα ανωτέρω συστήματα 

φωτοσήμανσης του ελικοδρομίου.  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: 

Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 

του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO Annex 14, Volume 

II Heliports) για ελικόπτερα κατηγορίας από 15,00 έως 24,00 μ. καθώς και 

με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία 

προσγειώσεων αεροσκαφών (ΦΕΚ Β/1810/9-9-2008). To συγκεκριμένο 

ελικοδρόμιο εντάσσεται στη κατηγορία Η2 και θα περιλαμβάνει: 

 Δύο σημεία υδροληψίας (κρουνούς)  δίπλα στον οικίσκο του 
ελικοδρομίου από το μόνιμο υδροδοτικό σύστημα των 
εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου (σαλέ 1750, 

σταθμός Αφροδίτη, όρχος μηχανημάτων έργου) για ανάμειξη 
κατά 3% ή 6% με συμπύκνωμα αφρού. Απαιτούμενος ρυθμός 

εκροής διαλύματος υγραφρού (L/MIN) 500. 

Εντός του οικίσκου θα φυλάσσονται κατ’ ελάχιστο: 

 Τροχήλατο συγκροτήμα παραγωγής υγραφρού.  

 Τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς χημικής κόνεως 45 kgr.  

 Φορητό πυροσβεστήρα  CO2  5 κιλών. 

Στη παρούσα διακήρυξη, λόγω της αναμενόμενης παγοποίησης του 

νερού πυρόσβεσης, έχει προβλεφθεί να κατασκευαστεί υπόγεια δεξαμενή 

αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης, χωρητικότητας 5.000 ltr κάτω από τη 

πλάκα έδρασης του μικρού προκατασκευασμένου οικίσκου ηλεκτρικών 

πινάκων και φύλαξης των μέσων πυρόσβεσης. 



 

76 
 

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βάσει Κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων δημόσιων συμβάσεων, ΦΕΚ 1746 Β’ 2017). 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν     Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Ε Λ Ι Κ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ   &   Τ Ο Ι Χ Ι Ο Υ   Ο Ρ Χ Ο Υ   Μ. Ε. 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ / 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΧ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΣ ΠΑΧΟΣ ΟΓΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

    Εκσκαφές - Μεταφορές                    11.930,84 

1 ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος μμ 1,00   50,00     50,00 

  νότια ζώνη ασφαλείας & διαμόρφωση ανοικτού καναλιού     34,00      

  Τοιχίο όρχου Μ.Ε.      16,00      

2 ΟΔΟ Δ-2.3 Αποξήλωση οδοστρώματος μ2 2,50  282,80      707,00 

  τμήμα ασφαλτοστρωμένου χώρου χώρου στάθμευσης Ρ3    270,00       

  Τοιχίο όρχου Μ.Ε. (τμήμα χώρου στάθμευσης σαλέ 1750)    12,80       

                          

3 ΝΑ ΟΙΚ 2003.03 
Γενικές εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος βραχώδες 
χώρις χρήση εκρηκτικών μ3 27,75      150,30  4.170,83 

  νότια ζώνη ασφαλείας & διαμόρφωση ανοικτού καναλιού        55,60   

  βόρεια ζώνη ασφαλείας        24,30   

  διαμόρφωση δεξαμενής πυρόσβεσης  8,50  17,00   0,50 12,80   

  διαμόρφωση επιφανείας οικίσκου πυρόσβεσης        8,50   

  επιφάνεια προσγείωσης (νότιο τμήμα TLOF)        14,90   

  επιφάνεια προσγείωσης (βόρειο τμήμα TLOF)        27,80   

  Τοιχίο όρχου Μ.Ε.      0,40 16,00   6,40   

                          

4 ΟΙΚ 1137 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου tn 1,65       257,75 425,28 

  νότια ζώνη ασφαλείας & διαμόρφωση ανοικτού καναλιού        55,60 95,63  

  βόρεια ζώνη ασφαλείας        24,30 41,80  

  διαμόρφωση δεξαμενής πυρόσβεσης        12,80 22,02  

  διαμόρφωση επιφανείας οικίσκου πυρόσβεσης  8,50  17,00   0,50 8,50 14,62  

  επιφάνεια προσγείωσης (νότιο τμήμα TLOF)        14,90 25,63  
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  επιφάνεια προσγείωσης (βόρειο τμήμα TLOF)        27,80 47,82  

  Τοιχίο όρχου Μ.Ε.     0,40 16,00   6,40 10,24  

5 ΝΑΟΙΚ 10.07.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο (απόσταση 50 χλμ) tn/χλμ 0,45       257,75 5.799,33 

6 ΕΚΑ 170504 

Απόθεση υλικών σε ΑΕΚΚ απόβλητα εκσκαφών 
(βράχοι, ασφαλτικά) tn 3,02       257,75 778,40 

             

    Σκυροδέματα - Στεγανοποιήσεις                   68.466,34 

7 ΟΔΟ 2532 
Κοιτοστρώσεις & εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο 
σκυρόδεμα C12/15  μ3 84,00  181,60   0,05 11,44  960,96 

  νότια ζώνη ασφαλείας & διαμόρφωση ανοικτού καναλιού    34,00    3,00   

  βόρεια ζώνη ασφαλείας    40,00    1,70   

  διαμόρφωση δεξαμενής πυρόσβεσης    14,00    2,00   

  διαμόρφωση επιφανείας οικίσκου πυρόσβεσης    34,00    0,70   

  επιφάνεια προσγείωσης (νότιο τμήμα TLOF)    34,00    1,70   

  επιφάνεια προσγείωσης (βόρειο τμήμα TLOF)    12,80    1,70   

  Τοιχίο όρχου Μ.Ε.     12,80    0,64   

    
Προσαύξηση τιμής άοπλου σκυροδέματος C12/15 
λόγω απόστασης από το παρασκευαστήριο μ3 16,80           11,44   192,19 

8 32.1.06 (ΟΙΚ 3215) 
Κατασκευές τοιχίων & βάθρων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C25/30  μ3 101,00      230,45  23.275,45 

 ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ:           210 
Περιμετρικά τοιχία νότιας ζώνης ασφαλείας & ανοικτού 
καναλιού        36,70   

 ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΨΗΣ:        25 Περιμετρικά τοιχία βόρειας ζώνης ασφαλείας        21,05   

 ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ:           25 Περιμετρικά τοιχία δεξαμενής πυρόσβεσης        3,70   

 ΥΨΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ:     30 Δάπεδο δεξαμενής πυρόσβεσης        1,85   

 ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ: 150 Δάπεδο επιφανείας οικίσκου πυρόσβεσης        3,40   

 ΔΙΑΤΟΜΗ :     L με πέλμα Περιμετρικά τοιχία νότιου τμήματος προσγείωσης (TLOF)        16,40   

  Περιμετρικά τοιχία βόρειου τμήματος προσγείωσης  (TLOF)        25,80   

   Δάπεδο νότιας ζώνης ασφαλείας    362,50   0,20 72,50   

   Δάπεδο βόρειας ζώνης ασφαλείας    215,25   0,20 43,05   

    
Τοιχίο όρχου Μ.Ε.  
               6,00     

9 32.01.07 (ΟΙΚ 3216) 
Κατασκευές βάσης ΤLOF από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C30/37 μ3 112,00  248,00   0,25 62,00  6.944,00 
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10  

Προσαύξηση τιμής οπλισμένου σκυροδέματος C25/30 
λόγω απόστασης από παρασκευαστήριο μ3 20,20      230,45  4.655,09 

12  

Προσαύξηση τιμής οπλισμένου σκυροδέματος C30/37 
λόγω απόστασης από παρασκευαστήριο μ3 11,20      62,00  694,40 

13 79.24 (ΟΙΚ 7923) 
Ίνες προπυλενίου για τη μείωση των επιφ. ρωγμών 
στο σκυρόδεμα (0,9 kg/μ3 σκυροδέματος) kgr 9,00      177,55 159,80 1.438,16 

14 ΥΔΡ 9.23.01 
Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυρόδέματος (κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ934-2) μ3 1,00      292,45  292,45 

15 ΥΔΡ 9.23.03 
Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ934-2) μ3 0,55      292,45  160,85 

16 ΥΔΡ 9.23.04 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μειώσης υδατοπερατότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ934-2) μ3 0,50      292,45  146,23 

17 77.17.01 (ΟΙΚ 7737) 
Σπατουλάρισμα επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδεμάτων μ2 3,40  105,58      358,97 

  Περιμετρικά τοιχία νότιας ζώνης ασφαλείας    12,00 20,00 0,60     

  Περιμετρικά τοιχία βόρειας ζώνης ασφαλείας    34,20 57,00 0,60     

  Περιμετρικά τοιχία βόρειου τμήματος προσγείωσης  (TLOF)    30,00 30,00 1,00     

  Τοιχία και δάπεδο δεξαμενής πυρόσβεσης    29,38 22,60 1,30     

18 77.80.02 (ΟΙΚ 7785.1) 
Χρωματισμοί εξωτ. επιφανειών σκυροδεμάτων με 
χρώματα ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσης μ2 10,10  135,80      1.371,58 

19 79.08 
Στεγανωτική επίστρωση με τσιμεντοειδή υλικά 
(δεξαμενή νερού πυρόσβεσης) kgr 5,60   16,50         10,00 924,00 

20 38.03 (OIK 3816) Ξυλότυποι χυτών κατασκεών μ2 15,70  189,58      2.976,41 

  

Περιμετρικά τοιχία νότιας ζώνης ασφαλείας & ανοικτού 
καναλιού    58,00 145,00 0,40     

  Περιμετρικά τοιχία βόρειας ζώνης ασφαλείας    68,40 114,00 0,60     

  Τοιχία και δάπεδο δεξαμενής πυρόσβεσης    29,38 22,60 1,30     

  Δάπεδο επιφανείας οικίσκου πυρόσβεσης    3,40 17,00 0,20     

  Τοιχίο όρχου Μ.Ε.     30,40 32,00 0,95     

21 38.04 (ΟΙΚ 3821) Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας μ2 22,50  222,30      5.001,75 

  Περιμετρικά τοιχία νότιου τμήματος προσγείωσης (TLOF)    81,90 58,50 1,40     

  Περιμετρικά τοιχία βόρειου τμήματος προσγείωσης  (TLOF)    140,40 58,50 2,40     
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22 38.20.02 (ΟΙΚ 3873) Χάλυβας οπλισμένου σκυροδέματος Β500C kgr 1,14      105,90 10.590,00 12.072,60 

  

Περιμετρικά τοιχία νότιας ζώνης ασφαλείας & ανοικτού 
καναλιού        37,00   

  Περιμετρικά τοιχία βόρειας ζώνης ασφαλείας        21,00   

  Περιμετρικά τοιχία δεξαμενής πυρόσβεσης        4,50   

  Περιμετρικά τοιχία νότιου τμήματος προσγείωσης (TLOF)        16,40   

  Περιμετρικά τοιχία βόρειου τμήματος προσγείωσης  (TLOF)        27,00   

 ΕΞΩΤ. ΠΑΡΕΙΑ:         #Φ12/20 Ενδεικτικός οπλισμός βάσει τυπικών διατομών τοιχίου για την            

 ΕΣΩΤ. ΠΑΡΕΙΑ:           Φ12/20 προεκτίμηση της δαπάνης του έργου.           

 ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ ΠΕΔ:     Φ12/15 Η στατική επίλυση του τοιχίου  θα δοθεί στον Ανάδοχο πριν           

 ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑ ΠΕΔ: #Φ12/16 από την ανάθεση του έργου           

 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΡΜΟΥ:  Φ12/20             

 ΑΝΩ ΠΕΛΜΑΤΟΣ:      Φ12/20             

23 38.20.03 (ΟΙΚ 3873) Σιδηρούν οπλισμένο πλέγμα Τ131 σε δύο στρώσεις kgr 1,14 2,00 852,90     1,92 3.733,66 

  Δάπεδο νότιας ζώνης ασφαλείας    362,50       

  Δάπεδο βόρειας ζώνης ασφαλείας    215,25       

  Δάπεδο προσγείωσης (TLOF)    248,00       

  Δάπεδο δεξαμενής πυρόσβεσης    9,15       

  

Δάπεδο οικίσκου πυρόσβεσης 
    18,00       

24 ΟΔΟ Β-36 
Διπλή ασφαλτική επάλειξη προστασίας σιδηρού 
οπλισμού μ2 1,75  1.048,05      1.834,09 

25 ΟΔΟ Β-43.2 
Σφράφιση κατακόρυφων & κελκλιμένων αρμών με 
πλαστομερή ασφαλτική μεβράνη  μμ 4,40   325,80     1.433,52 

  Επιφάνειες τοιχίων     30,00      

  Δάπεδο νότιας ζώνης ασφαλείας     138,30      

  Δάπεδο βόρειας ζώνης ασφαλείας     72,70      

  Δάπεδο TLOF     84,80      

             

    Γειώσεις - Ηλεκτρολογική Υποδομή                   8.315,00 

26 ATHE N/8758.01.1.1 
Ταινία χάλκινη περιμετρικής γείωσης ορθογωνικής 
διατομής διαστ. 40χ4μμ μμ 23,00   80,00     1.840,00 

27 ATHE N/8765.24 
Σφικτήρες διασταυρώσεων αγώγών από χάλυβα 
επιψευδαργυρωμένο  τμχ 9,00 80,00       720,00 
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28 ATHE N/8765.24 Αντιδιαβρωτική αυτοκόλλητη ταινία PVC  τμχ 12,00 16,00       192,00 

29 ATHE N/8765.25 
Λυόμενος σύνδεσμος ελέχου γείωσης διμεταλλικός 
st/tnz-Cu DIN48837 E6  τμχ 12,00 64,00       768,00 

30 ATHE N/8757.1.4 
Ακίδα σύλληψης διαστ. Φ16mm x 1,500 από χάλυβα 
επιψευδαργυρομένο  τμχ 25,00 4,00       100,00 

31  

Ακάμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος 
160μμ με τμήματα διαμορφώσιμου (σπιράλ) 
ενδεικτικού τύπου Geonflex by kouvidis, για τον 
περιμετρικό φωτισμό FATO/TLOF.  

μμ 12,00   140,00     1.680,00 

32  

Φρεάτιο διακλάδωσης από σκυρόδεμα με χυτοσιδηρό 
κάλυμα ενδεικτικών min διαστάσεων 400x400 (θα 
προσδιοριστεί στην η/μ μελέτη).   

τμχ 8,00  60,00      480,00 

33  

Άκαμπτός σωλήνας βαρέως τύπου 200 μμ και 
τμήματα διαμορφώσιμου (σπιράλ) ενδεικτικού τύπου 
Condur by kouvidis για την τροφοδοσία ελικοδρομίου 
από τον Υ/Σ στο σαλέ 1750. μμ 8,00   90,00     720,00 

34  

Προμήθεια & τοποθέτηση τρίγωνου γείωσης δαπέδου 
TLOF. τμx 1.600,00 1,00       1.600,00 

35   Λοιπές δαπάνες μικρουλικών συνδέσεων τμχ 215,00 1,00   400,00         215,00 

    Υδραυλική Υποδομή                   501,00 

36 Β-64.1 (ΟΙΚ-7914) Γεωύφασμα στραγγιστηρίων μ2 1,65  50,00      82,50 

37 ΥΔΡ 6620.3 
Σωλήνες απιοστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς 
τοιχώματος από PVC-U,  SDR 41, DN 160 μμ 9,30   45,00     418,50 

                         

    Υπόβαση σκυροδέτησης               6.587,28 

38 79.11.02 (ΟΙΚ 7912) 

Μεμβράνη ασφαλτικής βάσης - πολυπροπυλενίου 
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές 
ίνες μ2 13,50    268,00    3.618,00 

39 
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1                   
(ΟΔΟ 3121Β) 

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 
Ο-150) μεταβλητού πάχους, από θραυστά υλικά 
λατομείου διαστ. 0-200μμ από συνεκτικά υλικά ή 
θραυστά προιόντα λατομείου. μ3 25,75      98,27  2.530,32 

  βόρεια ζώνη ασφαλείας    215,25   0,15 32,29   

  επιφάνεια προσγείωσης (TLOF)    248,00   0,20 49,60   
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40 ΟΙΚ Α-20.10 Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών μ3 5,90  248,00   0,30 74,40  438,96 

                          

                    ΣΥΝΟΛΟ 95.800,46 

                    ΓΕ+ΟΕ (+18%) 17.244,08 

                    Άθροισμα 113.044,55 

                    ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    (+15%) 16.956,68 

                    Σ Y Ν Ο Λ Ο  130.001,23 

                    ΦΠΑ  (+24%)  31.200,23 

  



 

82 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη 

θέση Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, 

υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αντικείμενο Σύμβασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Διάρκεια Σύμβασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Αμοιβή Αναδόχου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Οργάνωση Αναδόχου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής 

ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ», με σκοπό την 

εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου και 

του χώρους στάθμευσης στα Κελάρια 1750, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

της Διακήρυξης, τις υποδείξεις της ΕΤΑΔ Α.Ε. και την κείμενη νομοθεσία, 

κανόνες και πρότυπα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα σαράντα (40) 

ημερών.  

Σε περίπτωση που για όποιον λόγο κρίνει η ΕΤΑΔ Α.Ε. είτε λόγω 

τροποποίησης του σχεδιασμού λειτουργίας του και πριν από τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, η σύμβαση διακόπτεται αζημίως για την ΕΤΑΔ Α.Ε. 

κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης δέκα (10) ημερών προς τον 

Ανάδοχο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 

Αμοιβή Αναδόχου 

Το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης 

«Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση 

Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος 

ΕΤΑΔ ΑΕ», ορίζεται στην Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα ΙΙΙ, Υπόδειγμα 

1). 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι στην ως άνω αμοιβή του έχουν 

συνυπολογιστεί οι πάσης φύσεως λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες του, 

συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών σχετικά με το 

προσωπικό που απασχολεί για την προσήκουσα εργασία και ως εκ τούτου 

δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ζητήσει οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της 

αμοιβής αυτής. Η μεταφορά του προσωπικού και του εν γένει εξοπλισμού, 

είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

Στην αμοιβή του αναδόχου δεν θα υπάρχει καμία πρόσθετη 

επιβάρυνση για υπερωριακή ή νυχτερινή ή ανθυγιεινή ή κατά τη διάρκεια 

αργιών και εορτών εργασία, έστω και αν η εκτέλεση των εργασιών 

επιβάλλεται να γίνεται εν όλω ή εν μέρει κάτω από τέτοιες συνθήκες.  

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται την καθοριζόμενη 

από την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία, κατά τον επόμενο της έκδοσης του 
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τιμολογίου ημερολογιακό μήνα, και αφού πιστοποιηθεί η ποιότητα και 

ποσότητα των εργασιών που παρασχέθηκαν από την Διεύθυνση του 

Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε., και 

συνταχθεί το  σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών. 

Η ΕΤΑΔ Α.Ε., αν κρίνει απαραίτητο, διατηρεί το δικαίωμα και αποτελεί 

υποχρέωση του Αναδόχου: 

 μείωσης του αντικειμένου της σύμβασης, αν το κρίνει απαραίτητο, 

 αύξηση του αντικειμένου της σύμβασης όταν αυτό απαιτείται και 

η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει αυτό, με τη γνωστοποίηση των 

αναγκών, όπως αυτές θα προκύπτουν με την υποβολή έγγραφης 

ειδοποίησης δύο (2) ημέρες πριν προς την ανάδοχο εταιρεία και κατά την 

απόλυτη κρίση της  ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Η αμοιβή του Αναδόχου για τις τυχόν ανωτέρω εργασίες που 

τροποποιούν το αντικείμενο της σύμβασης θα προκύπτει από τις τιμές των 

αντιστοίχων άρθρων από τους πίνακες τιμών εργασιών οικοδομικών ή/και 

έργων οδοποιίας του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 

Δημόσιες Συμβάσεις όπως ισχύει (ΦΕΚ 1746 Β’ 19.05.2017) με την έκπτωση 

της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Οργάνωση Αναδόχου 

Η οργάνωση του εργοταξίου πρέπει με μέριμνα του Συντονιστή 

Μηχανικού της αναδόχου να εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του 

συμβατικού αντικειμένου και το συντονισμό των εργασιών με τους 

υπεργολάβους που θα προτείνει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Με δεδομένη την σημασία της έντεχνης και έγκαιρης ολοκλήρωσης  

έργου «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη 

θέση Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, 

υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ», η Ανάδοχος υποχρεούται και δεσμεύεται να 

εκτελεί υψηλού επιπέδου εργασίες, με το μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό, 

αποτελεσματικότητα και εχεμύθεια και να εκτελεί με κάθε επιμέλεια το 

σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης, 

σύμφωνα με τους όρους, διαδικασίες και προδιαγραφές που ορίζονται στην 

παρούσα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με την ΕΤΑΔ ΑΕ, υποχρεούται δε 

να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, θα επιτρέπει την επίβλεψη των εργασιών 

που εκτελεί, με τη δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων σε αριθμό και σε 
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συχνότητα τακτικών και έκτακτων ελέγχων από την ΕΤΑΔ ΑΕ ή 

εντεταλμένους εκπροσώπους της ή τρίτον που η ΕΤΑΔ ΑΕ θα ορίζει 

προκειμένου να διαπιστωθεί η άρτια εκτέλεση των επίμαχων εργασιών. Θα 

συμμορφώνεται άμεσα και απαρέγκλιτα με τις κείμενες διατάξεις της 

νομοθεσίας καθώς επίσης και με τον σχεδιασμό, με τις διαδικασίες και τις 

έγγραφες υποδείξεις της ΕΤΑΔ ΑΕ, όπως αυτά εκάστοτε θα ισχύουν. Θα 

συνεργάζεται, επίσης, αρμονικά με άλλους αρμόδιους φορείς ή/ και τρίτους 

οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις με την άδεια της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης τουλάχιστον το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς και το κατά τις 

περιστάσεις πρόσθετο, που απαιτείται για την αντιμετώπιση των πάσης 

φύσεως προβλημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση 

του έργου. 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα διαθέτει τα κατάλληλα και απαραίτητα 

προσόντα και εμπειρία και, με ευθύνη του Αναδόχου, θα είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τους κανόνες και κατασκευαστικές 

τεχνικές για την αποτελεσματική εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει Υπεύθυνο Επικοινωνίας, 

εξουσιοδοτημένο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων (π.χ. άμεση αντικατάσταση 

προσωπικού), για τον αρτιότερο συντονισμό και έλεγχο των εργασιών. Ο 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

 θα πρέπει να έχει εμπειρία και ικανότητα διοίκησης καθώς και 

κατάλληλα και επαρκή προσόντα προκείμενου να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης του, 

 θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει εντολές από τη Διοίκηση της 

εταιρείας, 

 θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή οργάνωση της εργασίας 

του προσωπικού της Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

αποτελεσματικότητα τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

 θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει άμεσα τυχόν προβλήματα 

δυσλειτουργίας του προσωπικού της Αναδόχου σε συνεργασία πάντα με την 

ΕΤΑΔ ΑΕ. 

 θα είναι άμεσα διαθέσιμος σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την 

εβδομάδα 

 θα δύναται να μεταβεί στους χώρους του Υποκαταστήματος 

«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ) κατά την απόλυτη κρίση της 

ΕΤΑΔ ΑΕ και προκειμένου για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που 

έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των προς εκτέλεση εργασιών. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του προσωπικού του 

καθώς και των πάσης φύσεως προστηθέντων του, είτε περιλαμβάνουν 

πράξεις απειθαρχίας, κλοπής ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που θέτει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια του υποκαταστήματος και των εγκαταστάσεών του. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

και των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας αλλά και γενικά το σύνολο 

των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τους υπαλλήλους που 

απασχολεί δηλαδή, καταβολή νομίμων αποδοχών, τήρηση του νομίμου 

ωραρίου, κ.λπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επιπλέον των ανωτέρω, να ασφαλίσει το 

προσωπικό του και τα προστηθέντα από αυτόν πρόσωπα σε αρμόδιο φορέα 

Κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ισχύουσας 

Νομοθεσίας. 

Συνοπτικά, ουδεμία ασφαλιστική υποχρέωση και για οποιοδήποτε 

λόγο δεν θα έχει η ΕΤΑΔ ΑΕ για το προσωπικό και τα προστηθέντα άτομα 

του Αναδόχου. 

Επίσης ο Ανάδοχος: 

 Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε 

ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό που απασχολεί στο 

υποκατάστημα. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΤΑΔ ΑΕ για 

οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζημία επί της περιουσίας, 

κινητής και ακίνητης, είτε της ΕΤΑΔ ΑΕ, είτε της εγκατάστασης, είτε 

οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, για την οποία η ΕΤΑΔ 

ΑΕ υπέχει έναντι του τελευταίου οποιαδήποτε ευθύνη, εφόσον το ζημιογόνο 

γεγονός οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου ή οποιουδήποτε εν γένει 

προσώπου, το οποίο χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος προς εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του. 

Ανεξάρτητα από την ευθύνη του Αναδόχου συμφωνείται ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του 

παρόντος άρθρου η ΕΤΑΔ ΑΕ διατηρεί στο ακέραιο όλες τις αξιώσεις της για 

πλήρη αποζημίωση και κατά των υπαιτίων φυσικών ή νομικών προσώπων, 

τα οποία ευθύνονται έναντι αυτής εις ολόκληρο και από κοινού με τον 

ανάδοχο. 

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αναδόχου να αποζημιώσει 

κατά τα ανωτέρω την ΕΤΑΔ ΑΕ, η  τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να 

εισπράξει την αποζημίωση αυτή δια μερικής ή ολικής κατάπτωσης της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, μη 

αποκλειόμενης και της καταγγελίας αυτής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: 

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να 

περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη σύμβαση, 

οφείλει να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της 
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Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος άρθρου, το έργο, την Γενική Αστική 

Ευθύνη, την Εργοδοτική Ευθύνη.  

Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει σχέδιο/α του/των 

ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/ων πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την 

υπογραφή της Σύμβασης, το/τα οποίο/α υπόκεινται σε έλεγχο της ΕΤΑΔ ΑΕ 

και δύναται να ζητηθούν από την ΕΤΑΔ ΑΕ ειδικοί όροι/επεκτάσεις κάλυψης 

και αύξηση των ορίων αποζημίωσης τα οποία  υποχρεούται να προσκομίσει 

ο Ανάδοχος. Σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το/α 

ασφαλιστήριο/α δεν είναι σύμφωνο/α με τα αιτούμενα, η ΕΤΑΔ ΑΕ δικαιούται 

να αρνηθεί την υπογραφή της. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα χρειαστεί να προσκομίσει, 

 Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων με 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεικνυόμενων 

επεκτάσεων. 

 Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη ή/και υλική 

ζημιά έναντι τρίτων συνεπεία των εργασιών, με ισχύ από την 

έναρξη τους μέχρι και την τελική παράδοση του έργου, με όριο 

κατ’ ελάχιστο 250.000€ ανά άτομο, 500.000€ ανά περιστατικό 

και 1.000.000€ συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.  

 Ασφαλιστήριο εργοδοτικής ευθύνης με όριο κατ΄ελάχιστο 

150.000€ ανά άτομο, 300.000€ για ομαδικό ατύχημα και 

συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

Η ΕΤΑΔ ΑΕ θα ορίζεται ρητά στα ασφαλιστήριο/α σαν συνασφαλισμένη 

και παράλληλα σαν Τρίτη.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Του οικονομικού φορέα ……………………………………………………………………………… 

με έδρα ………………………............................................................, 
οδός ……………………………………………………………………….………., αριθμός ……..…, 
τηλέφωνο ………………………………., fax ………………………………, e-

mail ……………………………………………………………………. 

Για τη συμμετοχή στον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, ο 

οποίος θα διενεργηθεί κατά την 08/09/2021, σύμφωνα με την  Διακήρυξη 

της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου για 

την ανάθεση της σύμβασης: «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής 

ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ.». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτων 15%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

% 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ €) 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
130.00,00 €   

     

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται, τα έξοδα δημοσίευσης, το διοικητικό 

κόστος της σύμβασης, το επιχειρηματικό όφελος του αναδόχου και κάθε 

άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη. Τα ανωτέρω προσφερόμενα ποσά δεν 

περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  

Τα ποσά των πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων και 

των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών, επί ποινή αποκλεισμού, δεν 

πρέπει να υπολείπονται των ελάχιστα προβλεπόμενων της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας. 

 Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

Τα ανωτέρω προσφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.   

 

ΤΟΠΟΣ………………………………….                                                    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………                                                

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ (Σφραγίδα και 
Υπογραφή)……………………………………………………….…………………….   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού 

Ιδρύματος) ……………………………………………………………………………………... 

Ημερομηνία 

έκδοσης: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

(Διεύθυνση Εταιρείας) Αθήνα, Βουλής 7, 10562 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………….……………… ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (2.600,00€). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 

επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 

(2.600,00€), υπέρ του: 

1  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………… 

Πατρώνυμο:..............................……………………………. 

ΑΦΜ: ................……………………………………………………  

Διεύθυνση: .......................……………………………………. 

2 [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:  

Πλήρης επωνυμία: ........................……………………….. 

ΑΦΜ: ......................……………………………………………… 

Έδρα: .......................…………………………………..………… 

3 [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των φυσικών / νομικών 

προσώπων] 

α)πλήρης επωνυμία: ........................……………………..                     

ΑΦΜ: ......................………………………………………………. 

Διεύθυνση/Έδρα: ..……………………………………………….. 

β)πλήρης επωνυμία: ……………………………………………..                    

ΑΦΜ: ......................………………………………………………. 

Διεύθυνση/Έδρα: ..……………………………………………….. 

γ)πλήρης επωνυμία: ........................………………………                      

ΑΦΜ: ......................………………………………………………. 

Διεύθυνση/Έδρα: ..………………………………………………… 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους, στον Τακτικό Διαγωνισμό με 

ανοικτή διαδικασία, ο οποίος θα διενεργηθεί κατά την 25/08/2021, σύμφωνα 
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με την παρούσα Διακήρυξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Οικοδομικές 

Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750  του 

Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ.» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι 08/04/2022. 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της 

προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο  της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 

μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

ΤΟΠΟΣ………………………………….                                                                              
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………… 

Ο/Η 
ΕΚΔΟΤΗΣ) ……………………………………………………………………………… 

 



 

91 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  

Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ..................................... Ημερομηνία έκδοσης 

 

Προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Βουλής 7, 105 62 Αθήνα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ρητώς, 

ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι από την ένσταση του 

ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής 

εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη 

προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή, που απορρέει 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των 

ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού 

Κώδικα)     μέχρι    του     ποσού    των    …………….    για     την   Εταιρεία 

................................................................................. οδός 

................................    ...................  αριθμός..........  ή  σε περίπτωση 

Ένωσης   για   την   Εταιρεία   1)   ............................................   και2) 

...................................... ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης: 

«Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση 

Κελάρια 1750  του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος 

ΕΤΑΔ ΑΕ.», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Η παρούσα ισχύει έως και έναν (1) μήνα από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 

των εργασιών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης (ή μέχρι να επιστραφεί 

ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης 

αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την 

Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  



 

92 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΕΕΕΣ 

Έντυπο Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

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 για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης 

στην ΕΕ:  

αριθμός  

[ ], ημερομηνία [ ], σελίδα [ ] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:  

     

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. 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

(ΕΤΑΔ Α.Ε.) 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον  

094537454 

υπάρχει): www.hppc.gr 

Πόλη: Αθήνα 
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Οδός και αριθμός: Βουλής 7, Σύνταγμα 

Ταχ. κωδ.: 105-62 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Αγλαΐα Σφαραγκούλια, Νικόλαος Μαρματσούρης, 

Θεοχάρης Ψυλλιάς 

Τηλέφωνο: 0030 210 3339557 

φαξ:  

Ηλ. ταχ/μείο: asfaragoulia@etasa.gr 

Χώρα: GR 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

 Τίτλος: 

Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 

ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών  «για το τεχνικό 

έργο «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής 

ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 

1750 του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, 

υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ» 

Σύντομη περιγραφή: 

Σκοπός του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, για το τεχνικό 

έργο «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση 

Κελάρια 1750 του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ 

ΑΕ»».  

Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται κατ’ αναλογία στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45200000-9 

 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή  

τον αναθέτοντα φορέα (εάν  

 υπάρχει): 2021 

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: Τηλέφωνο: φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
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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 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: 



 

95 
 

- 

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 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: 

- 
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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: 

- 

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 
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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 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 

- 
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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 

αμετάκλητη 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 καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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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 

- 

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 

αμετάκλητη 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 καταδίκης, 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 
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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 

αμετάκλητη 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 καταδίκης, 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 
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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 

αμετάκλητη 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 καταδίκης, 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 

- 
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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 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 

αμετάκλητη 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 καταδίκης, 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 

- 
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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 

αμετάκλητη 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 καταδίκης, 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 
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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 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 
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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 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 

- 
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H εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη 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 καταδίκης, 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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- 

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 καταδίκης, 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 

- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, 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 

- 

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 
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- 

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 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 

- 
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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 

- 

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 

- 

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 
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- 

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: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
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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 καταδίκης, 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 

- 
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

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 καταδίκης, 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 
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- 

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: 

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 καταδίκης, 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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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  

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 

- 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά 

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 

- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

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. 

(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής 

προκήρυξης /γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης είναι ο εξής: 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Ποσό 

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

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. 

 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 
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Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

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 

- 
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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 

- 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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 συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι  

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
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αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

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. 
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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