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A. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

A.1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που 
εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής  
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Νεαπόλεως 
 – ΤΚ 15310 (Τ.Θ.60092) 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Δημόσια Υπηρεσία. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου 
αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης 
Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας από σταθμούς 
κεραιών σε όλη τη χώρα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 90721600 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR300 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης τη Συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 
Τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (450.000,00) 
χωρίς ΦΠΑ 23% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Α.Ε 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

7 μήνες. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

03/06/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

29/04/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

02/05/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

09/05/2013 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

11/06/2013 και ώρα 14:00 π.μ. 
Ε.Ε.Α.Ε, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Νεαπόλεως, 
Αγ. Παρασκευή Αττικής / ΤΚ. 153 10, Τ.Θ. 60092, 
Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών, τηλ +30-210-
6506806 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
Ε.Ε.Α.Ε.  

http://www.eeae.gr  
Διατίθεται από τις 09/05/2013 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

κα. M.Zάππα     
τηλέφωνο επικοινωνίας: +30-210-6506806 
e-mail: mzap@eeae.gr 
Fax: +30-210-6506762 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη, 12/06/2013 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών 
Ε.Ε.Α.Ε. 
Αγία Παρασκευή Αττικής  –Πατριάρχου Γρηγορίου 
Ε΄ και Νεαπόλεως - ΤΚ 15310, Τ.Θ. 60092 
Τηλέφωνο: +30-210-6506806 και +30-210-
6506700 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πέμπτη,13/06/2013 και ώρα 10:00 π.μ. 
Αίθουσα Συνεδριάσεων Ε.Ε.Α.Ε.  
Αγία Παρασκευή Αττικής  –Πατριάρχου Γρηγορίου 
Ε΄ και Νεαπόλεως - ΤΚ 15310 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης  είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα 
επικοινωνίας με τους Προσφέροντες – υποψήφιους 
Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

 

A.1.1. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Ε.Ε.Α.Ε. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

Δ.Υ. Δημόσια Υπηρεσία 

 

A.1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Έργο Το αντικείμενο των Δημοπρατούμενων Συμβάσεων, το οποίο 
περιλαμβάνει το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 

Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 
συμμετέχει στον Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με 
σκοπό την σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος       
Προσφέροντα 

Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο Προσφέρων 
είτε ο νόμιμος καταστατικά εκπρόσωπος του, είτε πρόσωπο 
ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα για τον σκοπό 
αυτό. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ο εκπρόσωπος πρέπει 

http://www.demokritos.gr/
mailto:mzap@eeae.gr
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να είναι εξουσιοδοτημένος από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει την 
εκάστη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του 
δημοπρατούμενου αντικειμένου της εκάστης Σύμβασης. 

Αναθέτουσα Αρχή Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας η οποία θα 
υπογράψει με τον Ανάδοχο την εκάστη Σύμβαση για την 
εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, εφόσον το επιθυμεί, με 
έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 
Αρχής με αυτόν. 

Επιτροπή 
Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί 
ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

Επιτροπή 
Ενστάσεων 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των ενστάσεων ή προσφυγών 
και την γνωμοδότηση επί αυτών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για τον 
σκοπό αυτό. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / 
Προσφέροντες / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την 
Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου 
και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 
Διαγωνισμός. 

Προκήρυξη Η περίληψη  της παρούσας Διακήρυξης που αποστέλλεται 
νομίμως και εμπροθέσμως για δημοσίευση. 

Κύριος του Έργου Ε.Ε.Α.Ε 

Προϋπολογισμός 
Δημοπρατούμενου 
Αντικειμένου 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την 
υλοποίηση του Έργου χωρίς Φ.Π.Α και όπως αναλύεται για κάθε 
Τμήμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών για κάθε τμήμα του Έργου, δηλαδή 
μεταξύ της Ε.Ε.Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
του τμήματος του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου για κάθε τμήμα του έργου, καθώς και όλα τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης για κάθε τμήμα του έργου 
(πλέον ΦΠΑ). 

 

A.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ  

13/Α/85) 
2. Το άρθρο 28 του Ν. 1733/87 «Σύσταση της Ε.Ε.Α.Ε.» ΦΕΚ 43/Α/87 
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3. Την ΚΥΑ με Α.Π. : 17176 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ» ΦΕΚ 
832/Β/88 

4. Την υπ’ αριθ. ΕΕΑΕ/1/829/88 ΥΒΕΤ ΦΕΚ 924/Β/88 «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής»  

5. Τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ ΦΕΚ 696/Β/88. 
6. Το Π.Δ. 404/93 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε.» ΦΕΚ 173/Α/93. 
7. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) «Παρακράτηση φόρου» 
8. Του Ν. 2286/95 "Βασικός νόμος προμηθειών Δημοσίου" (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) 
9. Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/1995) – Συμπληρωματική 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2286/95 
10. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/1.02.96) «Συγχώνευση των Υπουργείων» 
11. Το άρθρο 39 του Ν. 2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση» ΦΕΚ 87/Α/97 
12. Το Ν. 2919/01 ΦΕΚ 128/Α/25.06.01 «Τροποποίηση του Ν. 1514/85». 
13. Του Π.Δ. 118/07 "Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου" (ΦΕΚ 150A/10.07.07) 
14. Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.08.05)  το οποίο 

ενσωματώθηκε στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 
15. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005» 

16. Την υπ’ αριθμ.2300 ΕΦΑ (493) ΚΥΑ «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για 
την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008) 

17. Το Ν. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
− Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). (ΦΕΚ 173Α/30.09.10) 

18. Το διορισμό του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε: ΦΕΚ 1/02.01.12/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 
ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 

19. Το απόσπασμα Πρακτικών της 209ης Συνεδρίασης/26.01.12  του Δ.Σ. 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στον Πρόεδρο». (ΦΕΚ 730/Β/13.03.12) 

20. Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
82/Α/10.04.12) 

21. Το απόσπασμα Πρακτικού της 217ης Συνεδρίασης/25.04.2013 του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. 
“Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση συγκεκριμένου αριθμού 
μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η-Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη 
χώρα για το έτος 2013”. 

22. Την Απόφαση Προέδρου για την Προκήρυξη του Διαγωνισμού με Α.Π.: 
Π/271/128/26.04.13 με ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΕΡ-ΩΛ8 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ:ΒΕΝ0469ΗΕΡ-8Η2 

Σελίδα 9 από 58 

«Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας από 

σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα ”» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, για την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης 

συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης  Ηλεκτρομαγνητικής  

Ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα», προϋπολογισθείσας δαπάνης 

τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (450.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. 23%, για χρονικό 

διάστημα επτά (7) μηνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 

 

A.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

A.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης 

συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής 

Ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα» για περίοδο επτά (7) μηνών, του 

οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο Άρθρο D. «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» και τα παραρτήματά του, που  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

Διακήρυξης.   

 

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

B.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

B.1.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 

Ευρώ Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€450.000,00) χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% και όπως 

αναλύεται για κάθε τμήμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Α.Ε. 

 

Σε περίπτωση λύσης της έκαστης Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του  

συνολικού προϋπολογισμού ανά τμήμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 

δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.    

 

B.1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Διεύθυνση: 

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή Αττικής /  ΤΚ. 153 10 
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Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης: Ε.Ε.Α.Ε. – Τμήμα  Οικονομικών & 

Προμηθειών, Μαρία Ζάππα, e-mail: mzap@eeae.gr, Τηλ: +30 210 6506806 – ΦΑΞ: +30 

210 6506762 

 

B.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης του Διαγωνισμού: 

o Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 29/04/2013 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού: 

o Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 02/05/2013 

o Ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 08/05/2013 

o Στον Ελληνικό Τύπο: 09/05/2013 

Επίσης, αποστολή της Προκήρυξης του Διαγωνισμού: 

o Στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.): 09/05/2013 

o Στα Επιμελητήρια: 09/05/2013 

Ανάρτηση σε εμφανές σημείο της Αναθέτουσας Αρχής: 09/05/2013 

 

B.1.4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους με ευθύνη τους είτε 

καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά και παραλαμβάνεται με 

απόδειξη στην έδρα της Ε.Ε.Α.Ε, στη Διεύθυνση Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και 

Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092, Τ.Κ. 15310, Αγία Παρασκευή Αττικής, Τμήμα Οικονομικών & 

Προμηθειών, (Τηλέφωνο: 2106506806 ή 6700), με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται 

στην έδρα της Ε.Ε.Α.Ε. μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού (εφαρμογή άρθρου 11 Π.Δ. 118/2007)  δηλαδή μέχρι τις 12/06/2013 και 

ώρα 14:00 μ.μ.  

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Ε.Ε.Α.Ε. έγκαιρα, δεν λαμβάνονται 

υπόψη και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 

 

Η Ε.Ε.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για 

το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

 

Τέλος, η αποσφράγιση των προσφορών και η διενέργεια του Διαγωνισμού θα 

λάβει χώρα στις 13/06/2013 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ε.Ε.Α.Ε. στη διεύθυνση 

Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή Αττικής / ΤΚ 153 10 στην 

mailto:mzap@eeae.gr
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Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ε.Ε.Α.Ε.  Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται, 

σε περίπτωση που θεωρήσει αναγκαίο λόγω μεγάλου όγκου δικαιολογητικών των 

τεχνικών προσφορών, να ολοκληρώσει την αποσφράγιση τους σε επόμενη συνεδρίαση 

που θα οριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους Προσφέροντες κατά τη διάρκεια της 

πρώτης συνεδρίασης. 

 

B.1.5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της  Ε.Ε.Α.Ε. από τη διεύθυνση 

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή Αττικής / ΤΚ. 153 10, Τμήμα 

Οικονομικών & Προμηθειών, τηλ +302106506806. Η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με ταχυμεταφορική 

(courier) από 09/05/2013 συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας. 

 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 

Ε.Ε.Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

 

Επίσης, η Διακήρυξη θα διατίθεται και από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.eeae.gr από 09/05/2013.  Για τον τρόπο αυτό 

διάθεσης οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν τα κάτωθι 

στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και υπεύθυνο υπάλληλο, έτσι ώστε η Ε.Ε.Α.Ε. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’αυτής.  Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης από το διαδίκτυο θα πρέπει υποχρεωτικά να αποστείλουν τα ανωτέρω 

στοιχεία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο +30-210-6506762 για την παραλαβή της, 

αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν την έχουν παραλάβει. 

 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Ε.Ε.Α.Ε. και να ζητήσουν νέο 

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

B.1.6. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι Προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας Διακήρυξης το αργότερο εννέα (09) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 

έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών ήτοι μέχρι και 03/06/2013. 

 

http://www.eeae.gr/
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Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικών 

& Προμηθειών – Ε.Ε.Α.Ε. με τηλεομοιοτυπία (φαξ)  στο  +30-210-6506762 ή στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mzap@eeae.gr, υπόψη κας Μ. Ζάππα. 

 

Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων παρέχονται συγχρόνως σε όλους τους 

Προσφέροντες το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  Κανένας προσφέροντας δεν μπορεί σε 

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της  Ε.Ε.Α.Ε. 

 

B.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

B.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Δικαίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ιδίως δε με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, την αρχή 

της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, της αναλογικότητας και της 

αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών, διπλωμάτων κλπ. 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο, με την παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμό, είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική επάρκεια. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.  Προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 

απορρίπτονται.    

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους 

αντίθετους προς την Διακήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 

απορρίπτονται. 

 

B.2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή 

έργα, 

 που διαθέτουν πιστοποιητικό  διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της 

Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης (Multilateral Agreement-MLA) με πεδίο 

εφαρμογής της διαπίστευσης την πραγματοποίηση μετρήσεων των 

εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών 

(να εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., 

ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008)  
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 που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωμα 

συμμετοχής, υπό τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις: 

 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προμηθευτή στο κοινό σχήμα καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης. 

 Ότι όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή 

νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

 Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 

μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση ωστόσο που η 

Σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο 

οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που 

θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα 

κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης. 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση 

και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στους 

τοµείς του παρόντος Έργου, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στο άρθρο 

Β.3.2. της παρούσας.  

 

B.2.3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:  

(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως 

ενσωματώθηκε στο άρθρο 43 του Π.Δ.60/2007, όπως ισχύει και όπως αυτά 

εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού 

δικαίου και συγκεκριµένα, όσοι Προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική Απόφαση για:  

i.  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2  

 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  
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ii.  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της  

 κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.  

iii.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την  

 προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  

 Κοινοτήτων.  

iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

 

v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. 

 

(β) είναι πτωχοί ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα ΝΠΔΔ, οι 

ΟΤΑ, οι δημόσιοι οργανισμοί).    

 
(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση 

(μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες.   

(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία  

(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των 

φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  

(στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής και αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί 

σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 

παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις 

κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης εάν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης Απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).   

(ζ) συμμετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα 

τουλάχιστον μέλος της.   

Αποκλείονται επίσης:  

α) Οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο Β.3.2. παράγραφος Α της παρούσας Διακήρυξης  

(β) Οι Προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα Διαγωνισµό 
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σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο Β.2.2., οι προσφέροντες που 

δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο Β.3.2. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Φάκελος Α» της παρούσας Διακήρυξης.   

(γ) Οι Προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Διαγωνισμούς για προμήθειες 

του δημοσίου με Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  ή ανάλογης 

Απόφασης αλλοδαπού δημοσίου.   

 

B.2.4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Προσφέρων πρέπει να πληροί κατά δήλωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 

Β.3.2. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - Υπεύθυνη Δήλωση Νο. ΙΙ – της παρούσας  και να 

τεκμηριώνει επαρκώς στο φάκελο που καταθέτει, σύμφωνα με το άρθρο Β.4. 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της παρούσας, τις κάτωθι ελάχιστες 

προϋποθέσεις επαγγελματικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας, 

προκειμένου να δικαιούται να αναλάβει την δημοπρατούμενη σύμβαση.  

1. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να αντεπεξέλθει με 

επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. Προκειμένου να το 

αποδείξει, πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά της 

επιχείρησής του: 

- ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της εταιρείας του. 

- επιχειρηματική δομή. 

- τομείς δραστηριότητας. 

- Υπηρεσίες – Εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο 

περιβάλλον σταθμών κεραιών, και παρεμφερείς υπηρεσίες 

2. Να έχει κύκλο εργασιών για καθεμία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.   

Σε περίπτωση δε που δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε να υποβάλλει για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί 

τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις. 

 

B.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.3.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που 

εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Κατ’ εξαίρεση τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική ή μόνο στην 

αγγλική γλώσσα εφόσον δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική. Τα εγχειρίδια που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην 

αγγλική γλώσσα.   
 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, e-mail, fax) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

«Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της 

εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη 

τη χώρα»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ.β./271/186/26.04.13 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΧΧ/ΧΧ/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:13/06/2013 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους 

σφραγισμένους  φακέλους, επί ποινή απόρριψης, δηλαδή:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη και τα οποία θα 

πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις 

αντίστοιχες παραγράφους και θα αφορούν το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία 

υποβάλλεται προσφορά εκτός της Εγγυητικής Συμμετοχής η οποία θα 

υποβληθεί ξεχωριστή για κάθε τμήμα που θα υποβληθεί προσφορά. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά απαιτούνται από την από την παρούσα 

Διακήρυξη.  Για κάθε τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο Β.3.7. της παρούσας 

Διακήρυξης, που υποβάλλεται τεχνική  προσφορά, αυτή θα είναι σε ξεχωριστό 

φάκελο σφραγισμένη.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Για κάθε τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο Β.3.7. της παρούσας Διακήρυξης, που 

υποβάλλεται οικονομική προσφορά, αυτή θα είναι σε ξεχωριστό φάκελο 

σφραγισμένη. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  
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- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο 

σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο για κάθε τμήμα  

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο 

σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο για κάθε τμήμα 

 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προσφέροντα, 

τον τίτλο του Διαγωνισμού, τον τίτλο του φακέλου και τον αριθμό της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλων των μελών της. 

 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 

και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

  

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 

πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται 

από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτότυπου είναι επικρατέστερο 

από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

  

Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο Προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’αυτών 

την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή 

της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά και 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα. 

Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με 

τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο Πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» 

και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, 

είναι υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.   

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της Διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων από τον 

Προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις 

των Προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα 

ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της προσφοράς.  

 

Οι ανωτέρω αρχές ισχύουν και για τον ΦΑΚΕΛΟ Δ «Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου» ο οποίος θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο μόνο από τον Προσωρινό 

Ανάδοχο (Παράγραφος Β.4).   

 

 

B.3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε 

Προσφέρων, πρέπει να περιέχει (εφαρμογή των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής  

Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το 5% της 

προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του κάθε τμήματος 

για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και 

έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό.  
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Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση. 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 

(Υπόδειγμα F.1) και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία έκδοσης, 

τον εκδότη, την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το 

ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδεται, τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία του Διαγωνισμού και την 

ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 

Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

(β) ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης 

τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται 

να προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας 

Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ στους 

λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την  ημερομηνία 

κοινοποίησης της Απόφασης κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα:- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

και – κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια  Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα υπογραφής 

της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 

εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και 

για την παράταση για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την 

αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Β.  Πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 

17025 από το Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης 

(Multilateral Agreement-MLA) με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης την 

πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο 

περιβάλλον σταθμών κεραιών (να εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ. 

2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008). 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση Νο.Ι  για την προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα (φυσικό και 

νομικό πρόσωπο), του Ν. 1599/1986, ή ισοδύναμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς 
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υποψηφίους, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με την οποία 

και μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών, δηλώνει ότι: 

1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση (όχι τα ΝΠΔΔ, οι 

ΟΤΑ, οι δημόσιοι οργανισμοί). 

2. δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

3. είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

4. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

5. η άσκηση του επαγγέλματός του πιστοποιείται από το οικείο Επιμελητήριο, ή άλλο 

ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, ή από άλλη δημόσια αρχή. 

6. δεν συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

7. δεν κατηγορείται για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

8. δεν κατηγορείται για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

9. δεν κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

10.δεν κατηγορείται για αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

11.δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που    απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. 

12.δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. 
 

Δ.  Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙΙ)  του Προσφέροντα, του Ν. 1599/1986, νομίμως θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής, ή ισοδύναμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς 

υποψηφίους, σύμφωνα με την οποία μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών, 

δηλώνει ότι θα προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που  

απαιτούνται από την Διακήρυξη στο άρθρο Β.4 «Φάκελος Δ – Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου» αυτής, ως απόδειξη πλήρωσης της προσωπικής κατάστασης 

και των απαιτήσεων επαγγελματικής ικανότητας, φερεγγυότητας, χρηματοοικονομικής 

/ οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας.  
 

Ε.  Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙΙΙ) του Προσφέροντα, του Ν. 1599/1986, ή ισοδύναμου 

εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, σύμφωνα με την οποία και μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών, 

δηλώνει ότι: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

2. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του  ανάλογου τμήματος ή 

τμημάτων του προκηρυσσόµενου Έργου.  

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
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4. Δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από Διαγωνισμούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

µε Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων.  Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι 

δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.  

5. Συμμετέχουν σε µία µόνο προσφορά για το κάθε τμήμα, του προκηρυσσόμενου 

Έργου για το οποίο ενδιαφέρονται, σύμφωνα με τα άρθρα Β.3.1. και Β.3.7. της 

παρούσας Διακήρυξης. 

6. Θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς 

του Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών 

που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών 

τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

 

ΣΤ. ΦΕΚ ή Καταστατικό που να δηλώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

 

Ζ.  Παραστατικό Εκπροσώπησης, ΜΟΝΟ εφόσον ο Προσφέροντας συμμετέχει στο 

Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του. 

 

B.3.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Προσφέρων θα συνταχθεί με τον ίδιο 

τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Άρθρο 

D.) και θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητούμενων υπηρεσιών. Ο 

Προσφέρων θα υποβάλει ξεχωριστή σφραγισμένη τεχνική προσφορά για το κάθε 

τμήμα που ενδιαφέρεται σύμφωνα με τα άρθρα Β.3.1 και Β.3.7. της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 

B.3.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο Προσφέρων, 

είναι σφραγισμένος και περιέχει την οικονομική προσφορά του Προσφέροντος. Ο 

Προσφέρων θα υποβάλει ξεχωριστή σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το κάθε 

τμήμα που ενδιαφέρεται σύμφωνα με τα άρθρα Β.3.1 και Β.3.7. της παρούσας 

Διακήρυξης. 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται απαραίτητα σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ θα αναγράφονται 

δε ολογράφως και αριθμητικώς.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Οι 

προσφορές οι οποίες ορίζουν ύψος δαπάνης εκτός του προϋπολογισμού που 

καθορίζει η διακήρυξη για κάποιο τμήμα, αποκλείονται του διαγωνισμού για τις 

περιπτώσεις αυτές που το ύψος δαπάνης που ορίζουν ευρίσκεται εκτός του 

προϋπολογισμού. 

2. Προσφορές που δε δίνουν την τιμή σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς 

ξένο νόμισμά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και με περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς.  Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς 
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τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προ τα 

κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην 

Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ».  

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη ανά τμήμα 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

6. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, 

στο οποίο υπάγεται η εργασία.  Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., 

αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

7. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 

Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

8. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η 

καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

Προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.    

 

B.3.5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της, πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 

τεσσάρων (4) μηνών.  

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 

η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 

του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι Προσφέροντες στον 

Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους (εφαρμογή του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007). 

 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 

μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί.  
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Ο Προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και  

 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

 

B.3.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

Προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 

των προτάσεων αυτών. 

 

B.3.7. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν  προσφορά για  ένα ή περισσότερα  

τμήματα του Έργου (μέχρι και 5 τμήματα), όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του 

άρθρου D «Τεχνικές Προδιαγραφές» και σύμφωνα με το άρθρο Β.3.1. της 

παρούσας Διακήρυξης.  Η αξιολόγηση των προσφορών αυτών γίνεται ξεχωριστά 

για κάθε τμήμα και ανεξάρτητα του αριθμού των τμημάτων που επέλεξε να 

υποβάλλει προσφορά ο κάθε προσφέρων.   Προσφορά που αφορά μέρος κάποιου 

τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

B.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Δ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Φάκελος Δ υποβάλλεται μόνο από τον Προσωρινό Ανάδοχο  

Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), 

μετά την αξιολόγηση και της οικονομικής προσφοράς,  οφείλει να υποβάλει 

υποχρεωτικά, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή με βεβαίωση παραλαβής ή 

φαξ, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

B.4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την 

κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αμετάκλητη καταδικαστική Απόφαση για ένα από τα αδικήµατα 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο Β.2.3 παρ. v, καθώς και για τα 

αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (όπως ενσωματώθηκε στο άρθρο 43 του Π.Δ. 
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60/07) καθώς και στο άρθρο 6 του Π.Δ 118/2007. 

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

 Τα φυσικά πρόσωπα 

 Οι Διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 Οι Διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου της έδρας του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν είναι πτωχός και ότι δεν τελεί σε κατάσταση κήρυξης 

πτώχευσης (όχι τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και οι οργανισμοί του δημοσίου).    

 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), 

με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω ειδοποίησης καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση με αναφορά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους είναι υπόχρεος.     

 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής, με ημερομηνία 

έκδοσης προγενέστερη της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από την οποία να 

προκύπτει ότι ο Προσφέροντας -Προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα 

δηλώνεται ότι η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, χωρίς νομικούς περιορισμούς, ότι 

είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και 

των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ότι ο Προσφέροντας δεν 

έχει αποκλεισθεί από άλλους Διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

 

B.4.1.1. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Στη περίπτωση που ο Προσφέροντας - Προσωρινός Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο 

θα πρέπει επιπλέον να κατατεθούν: 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελεί σε κατάσταση κοινής εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει ή σε διαδικασία έκδοσης Απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ως άνω 

νομοθετημάτων ή ανάλογης κατάστασης για τους αλλοδαπούς Προσφέροντες 

(μόνο τα νομικά πρόσωπα). 

 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το ανωτέρω πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης εκδίδεται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
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Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.   

 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 

του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο Διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

Στη περίπτωση που ο Προσφέροντας - Προσωρινός Ανάδοχος είναι Συνεταιρισμός: 

 Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας του Συνεταιρισμού. 

 

B.4.1.2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

43 ΤΟΥ Π.Δ. 60/2007 & ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Π.Δ. 118/07): 

Γενικές 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή τους. 

Μόνο σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 

δύναται το δικαιολογητικό να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του 

προμηθευτή. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο Προσφέροντα πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Για Ένωση Προσώπων 

 ‘Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία.  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader). 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για 

τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ 

Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. 

 Η Ένωση Προσώπων δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί 

ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην 
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περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό 

είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση κατακύρωσης του 

Έργου στην Ένωση Προσώπων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης 

Προσώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 

δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα 

εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 

διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

B.4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 45-46 του Π.Δ.60/2007 & του 

άρθρου 8α του Π.Δ.118/2007, θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς με 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα κάτωθι: 

 Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα:  

1. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου της έδρας του (όχι οι συνεταιρισμοί) ή άλλου 

ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής, με 

το οποίο θα πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμα που ασκεί κατά την ημέρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2. Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τη τεχνική υποδοµή, το 

απασχολούµενο προσωπικό, την εμπειρία σε συναφή έργα και τη δυνατότητα 

εκτέλεσης του ζητούµενου Έργου καθώς επίσης περιγραφή των µέσων 

ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών. 

3. Κατάλογο συμβάσεων με οργανισμούς, εταιρείες και άλλους φορείς για 

μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών, στον 

οποίο να αναφέρονται τα κυριότερα έργα των τριών (3) τελευταίων χρόνων.  Αν 

οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η προσήκουσα 

υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των έργων, αποδεικνύεται µε 

σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά 

περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί 
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φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του Έργου αποδεικνύεται µε βεβαίωση ή 

σχετική δήλωσή τους.   

 

 Τεκμηρίωση ως προς την φερεγγυότητα, χρηματοοικονομική και 

οικονομική επάρκεια:  

1. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του Προσφέροντα (Πλην 

των Δημοσίων Φορέων). 

2. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων που δεν υπόκεινται 

στην υποχρέωση έκδοσης ισολογισµού, των τριών (3) προηγουµένων του έτους 

του Διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 

χρήσεων τότε να υποβάλλει  για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται.  

 

B.5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή  Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο Β 1.4. της παρούσας. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμες.  

 

B.5.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικά τα οποία παραδίδει στον Πρόεδρο της Αναθέτουσας 

Αρχής σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος προσφοράς, ο Φάκελος Α των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής  καθώς και ο Φάκελος Β της Τεχνικής Προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά 

που περιέχουν, καθώς και τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και 

σφραγίζονται κατά φύλλο από την Επιτροπή  Διαγωνισμού ή γίνεται διάτρηση αυτών 

με ειδική διατρητική μηχανή της Ε.Ε.Α.Ε. 

Ο Φάκελος Γ της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 

από την Επιτροπή και τοποθετείται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης μονογράφεται 

και σφραγίζεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή 

προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

Διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί τους Προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που 

υπέβαλαν σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  

Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών κρατούνται στην Επιτροπή για περαιτέρω 

αξιολόγηση.  

 

B.5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΦΑΚΕΛΟΣ Α) 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την 

ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στον Φάκελο Α 

και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  Στο ίδιο Πρακτικό και 

εφόσον κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν 

καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα προϋποθέσεις, η Επιτροπή  

Διαγωνισμού τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψης για τις προσφορές αυτές. Το 

Πρακτικό αποστέλλεται μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή 

για την έκδοση των απαιτούμενων Αποφάσεων από τον Πρόεδρό της. 

Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες 

με φαξ, ώστε να ασκήσουν νομίμως και εμπροθέσμως τις τυχόν προβλεπόμενες 

ενστάσεις – προσφυγές. 

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ενστάσεων, το Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών 

της Ε.Ε.Α.Ε. ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους Προσφέροντες των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής (ενδεχομένως μετά την επιτυχή άσκηση ενστάσεων).  

 

B.5.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Β)  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις Τεχνικές 

απαιτήσεις - Προδιαγραφές τα παρεχόμενα από τους Προσφέροντες στοιχεία για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 

 Ειδικότερα: 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί 

σε σχετικό Πρακτικό τις αποδεκτές προσφορές και τις τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους 

απόρριψης.  

Προχωρεί στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, 

σύμφωνα με τη μέθοδο και τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάζονται 

στον  παρακάτω πίνακα: 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τεχνικής Προσφοράς 

   Συντελεστής 

βαρύτητας 

των 

επιμέρους 

στοιχείων 

του κριτηρίου 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

του κριτηρίου 

 Κριτήριο 1: Συμφωνία της προσφοράς με 

τις  τεχνικές προδιαγραφές  
 80 % 

 Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του 

τεχνικού φακέλου. Σαφήνεια και πληρότητα 

της τεχνικής προσφοράς με βάση τα 

ζητούμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

10 %  

 Μεθοδολογία μετρήσεων και υλοποίησης του 

Έργου (με σαφή διαχωρισμό για μετρήσεις 

στο περιβάλλον διαφόρων ειδών σταθμών 

κεραιών - αναλυτικά) &  

 Επάρκεια τεχνικής υποδομής: αναλυτική 

περιγραφή του εξοπλισμού μέτρησης. 

(Αναφέρατε συνολικό αριθμό οργάνων 

μέτρησης και για κάθε όργανο: ονομασία, 

κατασκευαστής/μοντέλο, αριθμός σειράς, 

ημερομηνία παραλαβής και έναρξης 

λειτουργίας, εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, 

εύρος μετρούμενων μεγεθών - κλίμακες, 

πιστοποιητικά διακρίβωσης, εσωτερικοί 

έλεγχοι ποιότητας – διαδικασίες ελέγχου 

καλής λειτουργίας, συντήρηση, διαχείριση 

βλαβών / αποκλίσεων)    

40 %  

 Δομή, σύνθεση, στελέχωση, καταλληλότητα 

και οργάνωση της ομάδας την οποία θα 

διαθέσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του 

Έργου. Τεχνογνωσία και εξειδίκευση των 

στελεχών της ομάδας σε σχέση με το 

αντικείμενο του Έργου, σαφήνεια και 

επάρκεια ορισμού καθηκόντων των μελών 

της, βιογραφικά.  

30 %  

Κριτήριο 2: Χρονοδιάγραμμα εργασιών – 

υλοποίησης του Έργου.  

Xρόνος περάτωσης των μετρήσεων και 

παράδοσης όλων των παραδοτέων.  

Συμφωνία της μορφής και του πλήθους των 

παραδοτέων με βάση τα ζητούμενα στο 

Κεφάλαιο 2 (2.1-2.7) των Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

 20 % 
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Ο υπολογισμός της βαθμολογίας της κάθε Τεχνικής προσφοράς (Τx) σύμφωνα με τα  

κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα γίνει στην κλίμακα 0-100. 

Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται αυτόνομα με 

βάση τους 100 βαθμούς. 

Σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψη των απαιτούμενων από την διακήρυξη 

τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται 

αυτόνομα μέχρι 110 βαθμούς. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη 

τεχνικές προδιαγραφές (αποκλίσεις), η τεχνική προσφορά απορρίπτεται. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το/α Πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, του 

Προέδρου, έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες 

με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις – προσφυγές 

 

B.5.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ) 

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ενστάσεων του προηγούμενου άρθρου, οι 

σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επαναφέρονται – για όσες 

προσφορές έγιναν αποδεκτές – στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποσφράγισή 

τους.   

Το Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών της Ε.Ε.Α.Ε. ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους 

Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το δεύτερο στάδιο 

ελέγχου των τεχνικών προσφορών (ενδεχομένως μετά την επιτυχή άσκηση ενστάσεων) 

για την ημερομηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση, όλα τα στοιχεία των οικονομικών 

προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Ε.Ε.Α.Ε. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά 

αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραμένουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή ώστε να επιστραφούν στους Προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση 

του Διαγωνισμού. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει 

την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

Ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. 

Καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει ως 

υπερβολικά χαμηλές. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον Προσφέροντα έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σχετικά με την οικονομία της 
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μεθόδου  παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο Προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία 

της προτεινόμενης λύσης.  Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Εφόσον υπάρχουν απορριπτέες κατά τα ανωτέρω προσφορές, η Επιτροπή διαβιβάζει 

το Πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές 

τους ακριβείς λόγους απόρριψης, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις απόρριψης 

από τον Πρόεδρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους απορριφθέντες 

με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις – προσφυγές. 

Μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας ενστάσεων ή την εκδίκαση αυτών, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών 

οικονομικών προσφορών και οδηγείται στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για 

κάθε τμήμα του έργου. 

Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται στον εντός των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον 

συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη. 

  

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

για το κάθε τμήμα i του Έργου (i=1, 2, 3 , 4 , 5), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

 
Oi

O

T

Ti
i

min
*55,0

max
*45,0 , 

όπου : 

 Σi, ο συντελεστής της εκάστοτε  υπό αξιολόγηση προσφοράς για το τμήμα i,  

 Ti η βαθμολογία της εκάστοτε  υπό αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

 Tmax η μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των αξιολογούμενων προσφορών για 

το τμήμα i  

 Οi το τίμημα της εκάστοτε υπό αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς για το 

τμήμα i 

 Omin το μικρότερο συνολικό τίμημα οικονομικής προσφοράς μεταξύ των 

αξιολογούμενων προσφορών για το τμήμα i 

Ανάδοχος ανά τμήμα θα είναι αυτός που η προσφορά του θα έχει τον μεγαλύτερο  

συντελεστή Σi. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις 

προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά μεγαλύτερου συντελεστή Σi. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά που θα έχει τον μεγαλύτερο  συντελεστή Σi. 
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B.5.5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο Β 5.4. και την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας ενστάσεων 

ή την εκδίκαση αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στην κατάταξη των 

αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη του Προσωρινού Αναδόχου 

για κάθε τμήμα.   

Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται στον εντός των όρων της παρούσας Προσφέροντα 

για κάθε τμήμα με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  Η σύνταξη του τελικού Πίνακα Κατάταξης των Προσφερόντων για κάθε 

τμήμα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης.  Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

αναδεικνύει τον προτεινόμενο Προσωρινό Ανάδοχο για κάθε τμήμα του Έργου και 

συντάσσει σχετικό Πρακτικό.  Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές σε κάποιο τμήμα, ως Προσωρινός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που είχαν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το Πρακτικό της στον Πρόεδρο της Αναθέτουσας 

Αρχής για την έκδοση σχετικής Απόφασης.  Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας 

Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες με φαξ ώστε να ασκήσουν νομίμως και 

εμπροθέσμως τις τυχόν ενστάσεις – προσφυγές. 

 

B.5.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής Απόφασης, ο 

Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ενός τμήματος ή 

περισσοτέρων, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να 

υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται 

στο άρθρο Β.4. της παρούσας Διακήρυξης (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ – Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου).  Εάν κάποιος από τους Προσφέροντες έχει κηρυχτεί Προσωρινός 

Ανάδοχος είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα θα υποβάλει μόνο μία 

φορά σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

περιγράφονται στο άρθρο Β.4 της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο φάκελος (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ) διαβιβάζεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού και το Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών της Ε.Ε.Α.Ε. θα ενημερώσει με 

ανακοίνωσή του όλους τους Προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές είχαν κριθεί 

αποδεκτές μέχρι αυτό το στάδιο, για την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο όπου θα 

πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ), όπου όλα τα στοιχεία θα μονογραφούν και θα σφραγιστούν 

κατά φύλλο από την Επιτροπή ή θα γίνει διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή 

της Ε.Ε.Α.Ε. 
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 Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

προς κατακύρωση θα αποφανθεί για την πληρότητα και νομιμότητα αυτών και θα 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας.  Κατόπιν θα καταχωρήσει σε 

σχετικό Πρακτικό είτε την απόφασή της περί της ανακήρυξης του Προσωρινού ως 

Οριστικού Αναδόχου για κάθε τμήμα, είτε της απόρριψής του, αναλύοντας και τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Αναθέτουσας Αρχής 

το/α Πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής Απόφασης κατακύρωσης. 

Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες 

με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις – προσφυγές. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσκομίσει, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο Β.4. 

της Διακήρυξης για το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία κηρύχτηκε προσωρινός 

ανάδοχος, τότε αναδεικνύεται Προσωρινός Ανάδοχος ο Προσφέρων με την αμέσως 

επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το τμήμα ή τα τμήματα 

για τα οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον Προσφέροντα με την 

αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο Διαγωνισμός 

ματαιώνεται (εφαρμογή του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007). 

 

Στις περιπτώσεις που ο Προσφέρων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου Β.4. της παρούσας Διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο Προσφέρων δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο προ της κατακύρωσης ένα η 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου Β.4., καταπίπτει υπέρ του 

Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του Προσφέροντα. Επίσης καταπίπτει υπέρ του 

Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του Προσφέροντα εφόσον από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη Διακήρυξη καθοριζόμενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων, επαγγελματικών και 

τεχνικών ικανοτήτων του άρθρου Β.4.2. (εφαρμογή του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007). 

 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ), λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 
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B.5.7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρώσεις ή 

διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών σε όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 

 Στην περίπτωση αυτή η παροχή συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  

για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Υποχρεούται δε να τις 

προσκομίσει εγγράφως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που η Επιτροπή 

Διαγωνισμού θα ορίζει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. 

 Από τις διευκρινήσεις που προσκομίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω θα 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

ζητήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των διευκρινίσεων η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

B.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.  

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως 

απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες 

εκτίμησης ή υπό αίρεση.  

Οι απορρίψεις των προσφορών γίνονται μετά από την διαβίβαση από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού των σχετικών Πρακτικών στον Πρόεδρο της Αναθέτουσας 

Αρχής που μεριμνά για την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων απόρριψης. 
 

 

 

B.7.  ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

και ειδικότερα σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, των εγγράφων που κατατίθενται και των 

τιμών που προσφέρθηκαν. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο κατά την δημόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης 

και όχι σε άλλη χρονική στιγμή. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε έγγραφα προσφορών τα 

οποία οι Προσφέροντες έχουν δικαιολογημένα χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά.  Η έννοια 

της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά η εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

Προσφέροντα. 

 

 

 



ΑΔΑ:ΒΕΝ0469ΗΕΡ-8Η2 

Σελίδα 35 από 58 

«Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας από 

σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα ”» 

B.8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι  Προσφέροντες  δικαιούνται να υποβάλλουν προσφυγή κατά των πράξεων ή 

παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του 

άρθρου 4 του νόμου 3886/2010.  

Δικαιούνται επίσης να υποβάλουν ένσταση, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του 

άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η κατάθεση 

παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/07. 

Οι ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή (Δ/νση 

Διοικητικού & Τεχν. Υποστήριξης – Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών), αποστέλλονται 

στην Επιτροπή Ενστάσεων και αυτή εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Α.Ε. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με φαξ στον 

ενιστάμενο – προσφεύγοντα.  

 

B.9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου, 

και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται και η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου 

της εγκρίνει την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού στον Προσωρινό Ανάδοχο. 

Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες 

με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις ενστάσεις – προσφυγές. Η ανακοίνωση της 

Απόφασης στον Ανάδοχο δεν συνοδεύεται με πρόσκληση σύναψης σύμβασης και δεν 

οδηγεί στην σύναψη της σύμβασης.  

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών ή 

την ολοκλήρωση της εκδίκασης αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.11 

της παρούσας.  

 

B.10. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της, μετά από σχετική γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

 Κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον επιλεγέντα τελικό 

Ανάδοχο μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

- στις περιπτώσεις που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές κι αφού 

προηγουμένως κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές. 

-  στις περιπτώσεις που αναφέρονται  στο άρθρο 2 Παρ.13 του Ν.2286/95  

 Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων.   
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 Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Την ματαίωση  σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

 εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού.  

 

B.11. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση 

για την υπογραφή της Σύμβασης. 

Υποχρεούται δε να προσκομίσει: 

 την προβλεπόμενη στο άρθρο C.6. της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την Σύμβαση, σε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή 

κοινοπραξία. 

Η Σύμβαση καταρτίζεται στη βάση του σχεδίου «Συγγραφής Υποχρεώσεων» που 

αποτελεί μέρος των τευχών του Διαγωνισμού, αφού συμπληρωθεί με τα στοιχεία της 

προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 24 

του Π.Δ. 118/07. 

Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του Σχεδίου Συγγραφής Υποχρεώσεων για τη 

σύναψη της Σύμβασης που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη, ούτε με οποιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. Το κείμενο της 

Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, 

Διακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα υπογραφής της 

Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 

εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και 

για την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την 

αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η σχετική πρόσκληση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση 

αποστέλλεται φαξ στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον 

προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε 
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εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 

αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07, και καταπίπτει 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. 

 

B.12  ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ε.Ε.Α.Ε  διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συμπληρωματικές ή/και νέες υπηρεσίες 

του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25, περίπτωση 4 β) του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ:ΒΕΝ0469ΗΕΡ-8Η2 

Σελίδα 38 από 58 

«Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας από 

σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα ”» 

C. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ : 
ΑΞΙΑΣ : #...............# ΕΥΡΩ 

πλέον Φ.Π.Α. 23% 
 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων 

της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη 

χώρα»(Τμήμα….) 
 

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα, την ………………….., ημέρα ……….. μεταξύ των εξής 

συμβαλλομένων: 

 

 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, καλούμενης στο εξής 

στη Σύμβαση αυτή με τη λέξη Ε.Ε.Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 

Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.Α. Δρ. Χρήστο Χουσιάδα και 

 

 της εταιρείας «……………………………………….» που εδρεύει στην 

……………………………………………………… – με ΑΦΜ………………… –νόμιμα 

εκπροσωπούμενου από τον κ…………………… καλούμενος στο εξής στη Σύμβαση 

αυτή με τη λέξη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και 

 

Αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα: 

 

1. Την αναγκαιότητα της Ε.Ε.Α.Ε. για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης 

μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας στο περιβάλλον 

συγκεκριμένου αριθμού σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα,  

2. την με αριθμό Δ.β./271/186/26.04.13 Αναλυτική Διακήρυξη του ανωτέρω 

Διαγωνισμού. 

3. ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που συμμετείχε στον ανωτέρω Διαγωνισμό δήλωσε ότι 

διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, τεχνογνωσία και εμπειρία και με βάσει αυτή 

υπέβαλλε την τεχνική και οικονομική προσφορά του για το Τμήμα…, που είναι 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έθεσε με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού η 

Ε.Ε.Α.Ε 

4. ότι η Ε.Ε.Α.Ε. αποδέχεται τις προσφορές αυτές υπό τους ακόλουθους όρους και 

προϋποθέσεις. 

5. την με αριθμό …….…………………… Απόφαση Ανάθεσης της Ε.Ε.Α.Ε.. 

6. και την με αριθμό …….……………………… κατακυρωτική επιστολή της Ε.Ε.Α.Ε. 

προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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C.1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: 

Έργο 

Η, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η 

Σύμβαση αυτή, υλοποίηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του αντικειμένου της Σύμβασης όπως 

περιγράφεται στο άρθρο C.4. 

 

Διοικητική εντολή 

Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Ε.Ε.Α.Ε. στον ΑΝΑΔΟΧΟ 

σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.   

 

Έγγραφο 

Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 

τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

 

Ημέρα 

Η ημερολογιακή ημέρα.   

 

Προσφορές  

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Τμήμα…, που συνοδεύει 

την παρούσα και αποτελεί με αυτή ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. 

 

Σύμβαση 

Η παρούσα Σύμβαση μεταξύ Ε.Ε.Α.Ε. και ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «Ανάθεση σε συνεργεία 

εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας 

από σταθμούς κεραιών στο Τμήμα…» όπως αυτή είναι δυνατόν να μεταβληθεί ή 

συμπληρωθεί. 

 

Παραδοτέα 

Όλες οι ενδιάμεσες ή τελικές παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς την 

Ε.Ε.Α.Ε. σε εφαρμογή της Σύμβασης και όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην 

Τεχνική Προσφορά του. 

 

Τεκμηρίωση 

Οποιοδήποτε υλικό, σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, που αφορά την εκπόνηση 

του Έργου, και κάθε άλλο χειρόγραφο υλικό που συνοδεύει τα Παραδοτέα. 

 

Παραρτήματα 

 Το Παράρτημα 1 «Περιγραφή & εκτέλεση έργου», 

 Το Παράρτημα 2  «.....» 

 Το Παράρτημα 3 «........» και  
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 Το Παράρτημα 4 «........» 

 

C.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Ε.Ε.Α.Ε. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (έγγραφα, Διοικητικές 

εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεμοιοτυπικά ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

 

Για την Ε.Ε.Α.Ε. 

Ε.Ε.Α.Ε. 

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως  

Ταχ.κώδ.:153 10, Πόλη: Αγία Παρασκευή, Αθήνα 

E – mail: __________________________ 

Τηλ.:210 6506700  - Φαξ: 210 6506762 

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

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

«_____________________» 

Ταχ.Δ/νση: ____________________ 

Ταχ.κώδ.: ___ __, Πόλη: __________________ 

E – mail: __________________________ 

Τηλ.:______________ - Φαξ ______________  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 

την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξή του.   

 

C.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ… 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει με σειρά ιεραρχίας: 

α) Το Επισυναπτόμενο σχέδιο Σύμβασης για το Τμήμα… (όπως θα συμπληρωθεί). 

β) Τις διευκρινίσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (εφόσον έχουν ζητηθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. και έχουν 

παρασχεθεί). 

γ) Την Τεχνική Προσφορά για το Τμήμα… του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

δ) Την Οικονομική Προσφορά για το Τμήμα… του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

ε) Την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου. 

στ) Τα παραρτήματα της Σύμβασης αποτελούμενα από το έντυπο υλικό που 

υποβλήθηκε με την Τεχνική Προσφορά για το Τμήμα… του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

 

C.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι «Η ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης 

συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από 

σταθμούς κεραιών για το Τμήμα…» σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού με 
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Α.Π.: Δ.β./271/186/26.04.13 για περίοδο επτά (7) μηνών, και σύμφωνα με τα όσα 

αναλυτικά περιγράφονται στις συνοδευμένες με τη παρούσα Σύμβαση προσφορές 

(Τεχνική και Οικονομική για το Τμήμα…) που υποβλήθηκαν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο 

διενεργηθέντα Διαγωνισμό και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της 

παρούσας Σύμβασης.   

Στις ίδιες προσφορές αναφέρονται και Ειδικοί Όροι σχετικοί με οποιοδήποτε θέμα που 

δεν αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της κυρίως Σύμβασης. 

 

C.5.  ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα.  

 

C.6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για το 

Τμήμα…, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και 

έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό.  

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 

υπόδειγμα (Υπόδειγμα F.2.) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά όσα ορίζουν οι διατάξεις 

του άρθρου 25, παρ. 3 και παρ. 5γ του Π.Δ. 118/07. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλομένους. 

 

Για την πιστή εφαρμογή των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης, καθώς και 

για την περίπτωση αποζημίωσης της Ε.Ε.Α.Ε. εξαιτίας φθοράς ή ζημιάς που τυχόν 

προκληθούν σε περιουσιακά του στοιχεία από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή το προσωπικό του, ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την με αρ. _____________________ εγγυητική επιστολή, του / της 

__________________________________________ για το ποσό των Ευρώ 

_________________________________________________ (€ #_________#). 

 

C.7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συνολική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με την από _____________ οικονομική του 

προσφορά για το Τμήμα…, που ανέρχεται στο ποσό των                                                             

Ευρώ _____________________________ (_________ €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπόκειται 

στις νόμιμες κρατήσεις και θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με το ποσοστό των 

παραδοτέων που παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την 
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έκδοση βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών της ανωτέρω Επιτροπής.  Όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις θα υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού, χωρίς ΦΠΑ, βαρύνουν τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ.   

 

Η συνολική ετήσια δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 

____________________________________________ (€__________), θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 

της  Ε.Ε.Α.Ε. και αφορά τυχόν έξοδα για μέσα, υλικά, και αμοιβές του Προσωπικού του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ γενικότερα ή οιουδήποτε άλλου τρίτου ήθελε χρησιμοποιήσει ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης. 

 

Επίσης, η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος για την αξία κάθε παράδοσης θα γίνεται 

σε Ευρώ.   

 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 

κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για τα δικαιολογητικά 

πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 

του Π.Δ. 118/07. 

o  Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται φόρος  8 % στην καθαρή αξία του 

τιμολογίου. 

 

Για την πληρωμή απαιτούνται: 

1. Βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής όπου θα βεβαιώνεται η καλή 

εκτέλεση των εργασιών, η επιτυχής και πιστή εκπλήρωση όλων των 

συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

2. Τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ «επί πιστώσει», με τη συνολική αξία αριθμητικά και 

ολογράφως. 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

 

C.8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι από __________ έως ________,.  

Πέρα από τα παραπάνω η Ε.Ε.Α.Ε. δικαιούται όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να προβεί με 

Απόφαση του Προέδρου της, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ΑΝΑΔΟΧΟ, στην 

προσωρινή ή οριστική διακοπή της ισχύος της Σύμβασης, κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε συμβατικής περιόδου. 

Σε τέτοια περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε δικαιούται να προβάλλει καμία απολύτως 

αξίωση για τυχόν αποζημίωση.   

Η παραλαβή του Έργου θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που 

θα συσταθεί για τον λόγο αυτό με σχετική Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. η οποία 

θα παρακολουθεί και θα βεβαιώνει την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.  
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Η Επιτροπή παραλαβής εφόσον διαπιστώσει ουσιώδεις αποκλίσεις, από τους 

συμβατικούς όρους ή τις προδιαγραφές, δικαιούται να αρνηθεί την κατά τα παραπάνω 

επίσημη παραλαβή και μπορεί να εισηγείται χρηματικές κυρώσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. 

 

C.9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει από κάθε τεχνική άποψη 

την ποιότητα των παρεχόμενων στην Ε.Ε.Α.Ε. υπηρεσιών του που θα αναπτύξει για την 

εκπόνηση του Έργου. Θα πρέπει να  εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την καταλληλότητα των ακολουθούμενων διαδικασιών που θα εκτελέσει και 

ειδικότερα για ό,τι αφορά στην κατανόηση των αναγκών και απαιτήσεων, στην 

αντίληψη του αντικειμένου και των ιδιαιτέρων προβλημάτων καθώς και στη 

μεθοδολογία, δομή, έλεγχο και προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. 

 

C.10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

C.10.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές Αποφάσεις και τις 

συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις: 

 σχετικές με το Έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε 

παράβαση τους. 

 περί της υγείας και ασφάλειας όλου του απασχολούμενου προσωπικού που θα 

εργαστεί  στο ανατιθέμενο Έργο μετρήσεων. 

 που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του δηλαδή να συμμορφώνεται 

πλήρως με την εργατική  νομοθεσία και τις διατάξεις περί αμοιβών, ωραρίου 

εργασίας, κοινωνικών παροχών αποζημιώσεων εισφορών, κλπ. όντας πλήρως και 

αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς.  Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι 

ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και 

επικουρικής, διαφορετικά η  Ε.Ε.Α.Ε. δε θα επιτρέψει σε κανένα εργαζόμενο να 

εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή.  Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται κατά την 

εργασία του με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής, Πυρασφάλειας 

κλπ. που πρέπει να τηρούνται.   

 

β) Ν' αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά 

την εκτέλεση του Έργου.  Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 

βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε υπαλλήλους που απασχολεί για 

τη διενέργεια μετρήσεων, ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος για την ασφαλιστική 

κάλυψη των παραπάνω ζημιών, καθώς και για την περίπτωση κλοπής, με τους όρους 

και τις προβλέψεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, που θα συνάψει με την 

ασφαλιστική εταιρεία. 
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γ) Να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικό του ότι:  

 ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη σχέση έχει με την Ε.Ε.Α.Ε. 

 φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις,  

   Επίσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς 

αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του το οποίο θα κριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. 

ως ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο) μόλις 

ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως.   

δ)  Να εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μετρήσεων, βάσει υποδείξεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο λογισμικό πρόγραμμα της 

Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. 

C.11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Με Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου 

ποινική ρήτρα μέχρι Ευρώ ................... (...........,00 €) κατά περίπτωση:  

 Αν δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 

και κατά τον κατάλληλο τρόπο  

 εφόσον δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.Α.Ε. ως 

προς τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου του, 

 δε φροντίζει για την αποκατάσταση των ελλείψεων ή παραλείψεων,  

Η ποινική αυτή ρήτρα αφορά κάθε κατά περίπτωση παράβαση και σε περίπτωση 

επανάληψης για δεύτερη φορά, αυτή διπλασιάζεται ή μπορεί για τρίτη φορά να 

τριπλασιαστεί, μη αποκλειόμενης μετά την τρίτη επανάληψη και της κήρυξης του ως 

έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07.  

Ο κατά τα παραπάνω ακατάλληλος τρόπος ή πλημμελής εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προσδιορίζεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού 

της Ε.Ε.Α.Ε. κατά τη δική της αποκλειστικά κρίση, κατά την κοινή αντίληψη και πείρα, 

χωρίς ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εκτός εκείνου της έκφρασης προς 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και της δικής του γνώμης ή πληροφόρησης, 

επεξήγησης, γραπτά ή προφορικά. 

   

Εφόσον επιβληθεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ ποινική ρήτρα και σε περίπτωση διαφωνίας του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ με αυτήν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 

άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Η εν λόγω Απόφαση δεν 

επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, 

διοικητική προσφυγή. 

 

Αν γίνει δεκτή η προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή 

προσαρμόζεται ανάλογα και η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα αποδίδεται στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ με την αμοιβή του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά 

ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 
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Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραίτησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την διάρκεια της 

συμβατικής χρονικής περιόδου, επιβάλλονται σε βάρος του οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και 

β. Η  Ε.Ε.Α.Ε. έχει δικαίωμα οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης από θετικές και 

αποθετικές ζημιές οι οποίες θα προκύψουν από την αναφερόμενη συμπεριφορά του 

αναδόχου. 

 

Για τις παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου ισχύει το 

άρ. 34 του Π.Δ. 118/07. 

 

C.12. ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ε.Ε.Α.Ε  διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συμπληρωματικές ή/και νέες υπηρεσίες 

του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 περίπτωση 4 β) του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007).  

    
C.13. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η  Ε.Ε.Α.Ε. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα, με Απόφαση του Προέδρου της, της  

επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων 

χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται για συνολικό χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ¼ του αρχικά προβλεπόμενου 

ύστερα από σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 

χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος.   

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση  

εκτέλεσης του Έργου.   

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 

στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 

καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 

ευθύνης του για λόγους ανωτέρας βίας.   

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να 

προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Ε.Ε.Α.Ε. αίτημα μετάθεσης 

της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και 

λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή 

του.  Η Ε.Ε.Α.Ε. εξετάζει το αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και με Απόφαση του Προέδρου της 

εγκρίνει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με 

αναδρομική ισχύ.   

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης, είναι 

δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων 

που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται, με 
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την αίτησή του, ότι η μετάθεσή του δε θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του 

Έργου. 

Η μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης δεν συνεπάγεται κύρωση, είναι απαραίτητη η 

σύμφωνη γνώμη των δύο μερών και προϋποθέτει ότι εξασφαλίζεται η υλοποίηση του 

έργου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.     

 

C.14. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 

Ε.Ε.Α.Ε. για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε 

τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά εργασίες σε τρίτο με έγκριση του 

Προέδρου της  Ε.Ε.Α.Ε. 

 

C.15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεώνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να 

αναφέρει εγγράφως αυτά στην Ε.Ε.Α.Ε. και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται με Απόφαση του Προέδρου της να απαντήσει εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

C.16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται προς την Ε.Ε.Α.Ε. ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι όλες οι υπηρεσίες, τα υλικά – προϊόντα 

και ο εξοπλισμός θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται 

στη Σύμβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα Παραρτήματα της 

παρούσας ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν με Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. 

κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο ανάδοχος του Έργου φέρει εις ακέραιο την ευθύνη για 

την ακρίβεια και την αλήθεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.  Η ανάληψη της 

ανωτέρω προσδιοριζόμενης ευθύνης θα συνιστά (αποτελεί) ισχυρό όρο της Σύμβασης 

που θα υπογράψει ο ανάδοχος με την ΕΕΑΕ, η παράβαση του οποίου θα εξετάζεται 

(επιλύεται) από τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα (Βλέπε άρθρο C.18. της 

Σύμβασης, Εφαρμοστέο Δίκαιο). 

 

C.17. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η Ε.Ε.Α.Ε. δικαιούται με Απόφαση του Προέδρου της να καταγγείλει τη Σύμβαση σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Ε.Ε.Α.Ε. 

β) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

γ) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Ε.Ε.Α.Ε. 

δ) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, 

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως 

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) Όταν εκδίδεται τελεσίδικη Απόφαση κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση του επαγγέλματός του 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ της 

εκ μέρους της Ε.Ε.Α.Ε. καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του Προέδρου 

της δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 

παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η  Ε.Ε.Α.Ε. γνωστοποιήσει εγγράφως προς 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 

Με την μετά από καταγγελία της Ε.Ε.Α.Ε. λύση της Σύμβασης με Απόφαση του 

Προέδρου της, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται μετά από αίτηση της Ε.Ε.Α.Ε.: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 

ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  

επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Ε.Ε.Α.Ε. όποιο έργο ή εργασία 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη).  

γ) Να παραδώσει στην Ε.Ε.Α.Ε. κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του.  

 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του 

Προέδρου της βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και 

κάθε οφειλή έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Ε.Ε.Α.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την 

Σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και 

οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του Προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του 

Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν 

μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό. 

 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραίτησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά τη διάρκεια της 

συμβατικής χρονικής περιόδου, επιβάλλονται εις βάρος του οι παρακάτω κυρώσεις: 
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 Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και 

 Η Ε.Ε.Α.Ε. έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε νόμιμης διεκδίκησης από θετικές και 

αποθετικές ζημιές προκύψουν από την αναφερόμενη συμπεριφορά του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ.   

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη Σύμβασή του, κατά την κρίση της 

Διοίκησης της Ε.Ε.Α.Ε. και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.   

 

C.18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Ε.Ε.Α.Ε. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  

 

C.19. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ε.Ε.Α.Ε., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση.  Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ της ως άνω υποχρέωσής του, η Ε.Ε.Α.Ε. με 

Απόφαση του Προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας 

της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Ε.Ε.Α.Ε. ,ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ε.Ε.Α.Ε.  Δεν δεσμεύει την Ε.Ε.Α.Ε. 

με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Α.Ε. πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' 

αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης και αφορούν 

σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της Σύμβασης ή 

του ίδιου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

 

C.20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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 Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. 

 Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από 

τα δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. 

 Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της 

Σύμβασης. 

 Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που 

περιέχει. 

 Τα υπογράφοντα την παρούσα Σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. 

 Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε 

πρωτότυπο υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων 

μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η Ε.Ε.Α.Ε. αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1.1 Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό  

διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17025 από το 

Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης (Multilateral 

Agreement-MLA) με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης την πραγματοποίηση 

μετρήσεων των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών 

κεραιών (να εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., 

ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008). Οι μετρήσεις των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

από σταθμούς κεραιών πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθ. 

2300 ΕΦΑ (493) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, με θέμα «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων 

ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» 

(ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα μετρήσεων στην 

παράγραφο 4 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ανά περίπτωση, όπως 

αυτά ισχύουν. Να αναφερθούν αναλυτικά ποια τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα από το 

εργαστήριο ανά περίπτωση. 

1.2 Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 

απαιτήσεις για τον εξοπλισμό μέτρησης που αναγράφονται στην παράγραφο 5 του 

Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Να δοθεί ο συνολικός αριθμός οργάνων 

μέτρησης και αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού αυτού (για κάθε όργανο 

αναφέρετε: ονομασία, κατασκευαστής/μοντέλο, αριθμός σειράς, ημερομηνία 

παραλαβής, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, εύρος 

μετρούμενων μεγεθών - κλίμακες, πιστοποιητικά διακρίβωσης, εσωτερικοί έλεγχοι 

ποιότητας – διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας, συντήρηση, διαχείριση βλαβών / 

αποκλίσεων)    

1.3 Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 

απαιτήσεις για το προσωπικό που αναγράφονται στην παράγραφο 10 του 

Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Να δοθεί κατάλογος με τη δομή, σύνθεση, 

στελέχωση, καταλληλότητα και οργάνωση της ομάδας την οποία θα διαθέσει ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στελεχών της 

ομάδας, σαφήνεια και επάρκεια ορισμού καθηκόντων των μελών της, βιογραφικά. 

1.4  Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν ότι 

ακολουθούν τη διαδικασία μετρήσεων όπως αυτή αναγράφεται στην παράγραφο 6 του 

Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Να αναφερθεί αναλυτικά πως 

εξειδικεύεται η ακολουθούμενη διαδικασία από το εργαστήριο ανά περίπτωση σταθμού 

κεραιών στο περιβάλλον του οποίου πραγματοποιούνται μετρήσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που περιγράφουν και 

τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους σε σχέση με όλες τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.  

Σύμφωνα με την Απόφαση της 217ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ της 25.04.2013 

καθορίστηκε ο αριθμός μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν για το έτος 2013 σε 

σταθμούς κεραιών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Με σκοπό την όσο δυνατόν 
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μεγαλύτερη γεωγραφική ομοιομορφία και ισοκατανομή του αριθμού των μετρήσεων, 

στο τέλος αυτού του άρθρου παρατίθενται Πίνακας και Χάρτης της χώρας όπου 

απεικονίζεται ο προτεινόμενος γεωγραφικός και αριθμητικός χωρισμός του αριθμού 

των μετρήσεων στα ειδικά προς τούτο σχηματισμένα πέντε τμήματα της χώρας. Επίσης 

απεικονίζεται για κάθε τμήμα ο αριθμός των μετρήσεων για τις οποίες μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Τα ακριβή στοιχεία των σταθμών κεραιών στο περιβάλλον των οποίων θα 

πραγματοποιηθούν μετρήσεις θα δοθούν στους φορείς οι οποίοι τελικά θα 

εξουσιοδοτηθούν για την πραγματοποίηση καθορισμένου αριθμού μετρήσεων στα 

τμήματα της χώρας.  

2. Παραδοτέα - τρόπος παράδοσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων 

2.1  Εκθέσεις και έλεγχος αποτελεσμάτων και πρόοδος του Έργου 

Η αναφορά (έκθεση) των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για κάθε σταθμό κεραιών 

στο περιβάλλον του οποίου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Η 

επιλογή των θέσεων μέτρησης (τουλάχιστον πέντε στο περιβάλλον κάθε σταθμού 

κεραιών) θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 6 του 

Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Οι τρεις εξ’ αυτών θα πρέπει να είναι (κατά 

το δυνατόν) στα υψηλότερα και εγγύτερα σημεία πρόσβασης του κοινού στα άμεσα 

γειτονικά κτίρια ( π.χ. ταράτσες, μπαλκόνια τελευταίων ορόφων κ.λ.π.). 

Οι εκθέσεις με τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παραδίδονται στην ΕΕΑΕ σε 

ψηφιακή μορφή (π.χ. σε Microsoft Word file) και θα φέρουν υπογραφή του υπευθύνου 

των μετρήσεων.  

Στις εκθέσεις θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε (πέρα των αναφερομένων στην 

παράγραφο 9 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.), τα εξής: 

- τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον λόγο έκθεσης για κάθε φασματική 

περιοχή και σημείο στην κάθε θέση μέτρησης, 

- ο λόγος έκθεσης για κάθε φασματική περιοχή στη θέση μέτρησης και η 

ανεπτυγμένη αβεβαιότητα αυτού, 

- ο συνολικός λόγος έκθεσης στη θέση μέτρησης, η ανεπτυγμένη αβεβαιότητα 

και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για αυτόν, 

- η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μέτρησης με τα όρια έκθεσης, 

- οι τιμές για τις εντάσεις του ηλεκτρικού ή / και του μαγνητικού πεδίου 

καθώς και την ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επίπεδου κύματος, 
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- η ανάλυση της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος επίπεδου κύματος στις 

φασματικές συνιστώσες των διαφόρων υπηρεσιών και η συμβολή, ως 

ποσοστό επί τοις εκατό, κάθε συνιστώσας. 

Η σύγκριση με τα όρια της κείμενης νομοθεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στην παράγραφο 8 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και 

θα παρουσιάζεται όπως προαναφέρθηκε, η ανεπτυγμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων 

για τον υπολογιζόμενο λόγο έκθεσης για κάθε μετρηθείσα περιοχή συχνοτήτων 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7 του Παραρτήματος της 

προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.   

2.2.  Με την ολοκλήρωση κάθε μέτρησης, θα ετοιμάζεται επίσης συνοπτικός πίνακας σε 

ψηφιακή μορφή (π.χ. σε Microsoft Word ή Microsoft Excel file) με τα κυριότερα στοιχεία 

περιγραφής του σταθμού κεραιών και των σημείων μέτρησης, φωτογραφίες των 

σημείων μέτρησης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλυτικά ανά σημεία και 

θέσεις μέτρησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕΑΕ προκειμένου να αναρτώνται 

άμεσα τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ σύμφωνα με την 

την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 82/Α/10.04.12) 

2.3  Τα πρωτογενή καταγραφέντα δεδομένα των μετρήσεων και οι πίνακες επεξεργασίας 

τους για τη συγγραφή της κάθε έκθεσης μετρήσεων θα παραδίδονται επίσης στην ΕΕΑΕ 

σε ψηφιακή μορφή (π.χ. Microsoft excel file).  

2.4  Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δείγμα της έκθεσης αποτελεσμάτων που 

προτίθενται να ετοιμάζουν με βάση τα προαναφερθέντα. 

2.5  Οι εκθέσεις που θα παραδίδονται θα πρέπει να τροποποιούνται άμεσα εφόσον ζητηθεί 

από την ΕΕΑΕ σύμφωνα με τις υποδείξεις της, εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας ή/και αν χρειάζονται διευκρινίσεις/διορθώσεις/προσθήκες.  

2.6 Με την έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων των πρώτων μετρήσεων (και 

οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο από την ΕΕΑΕ) θα πραγματοποιηθεί 

συνάντηση στην ΕΕΑΕ με τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια φορέων για επεξήγηση του 

τρόπου αξιολόγησης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων στις εκθέσεις μετρήσεων 

και στα στοιχεία που θα παραδίνονται προκειμένου να αναρτώνται άμεσα τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ, με στόχο τον έλεγχο της 

ποιότητας του αποτελέσματος του έργου. Επίσης θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση της 

ΕΕΑΕ ανά δεκαπενθήμερο από κάθε ανάδοχο φορέα για την πρόοδο των εργασιών του.   

2.7 Ο ανάδοχος του Έργου φέρει εις ακέραιο την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια 

των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.  Η ανάληψη της ανωτέρω προσδιοριζόμενης 

ευθύνης θα συνιστά (αποτελεί) ισχυρό όρο της σύμβασης που θα υπογράψει ο 

ανάδοχος με την ΕΕΑΕ, η παράβαση του οποίου θα εξετάζεται (επιλύεται) από τα 
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Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα (Βλέπε άρθρο C .18  της Σύμβασης, Εφαρμοστέο 

Δίκαιο). 

2.8 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου έγκειται και η εισαγωγή όλων των απαραίτητων 

στοιχείων των μετρήσεων, βάσει υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής, σε ειδικά προς 

τούτο διαμορφωμένο λογισμικό πρόγραμμα της Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάρτησή 

τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να καταγραφούν στον Πίνακα Συμμόρφωσης – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Οι μετρήσεις πρέπει να περατωθούν μέχρι 31.12.2013 και τα παραδοτέα να 

παραδοθούν μέχρι 31.01.2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (1-5)  

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ  Νομοί 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ Δράμας, Έβρου Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, 

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, 

Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, 

Κοζάνης, Φλώρινας 

330 
84.000 € 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής 400 84.000 € 

 

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Αρτης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 

Καρδίτσης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, 

Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, 

Φωκίδος, Αιτωλ/νίας 

 

300 

 

90.000 € 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Από περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος 

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, 

Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, 

Λευκάδος, Αχαϊας, Ηλείας 

220 

 

77.000 € 

 

ΙΟΝΙΟΥ 

Από περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος 

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, 

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων 
250 

 

115.000 € 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

          ΣΥΝΟΛΟ 

  

1500 450.000 € 
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Γεωγραφική απεικόνιση τμημάτων (1-5) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών (D) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Απάντηση  

Συμμόρφωση / Μη  Συμμόρφωση 

Παραπομπές – 

Σχόλια – 

Παρατηρήσεις 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   
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F. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
F.1  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Ε.Α.Ε. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση του Έργου ……………….. και για το τμήμα που 
αφορά……………….. συνολικής αξίας*..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.       
  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

*προϋπολογισμός του τμήματος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το οποίο υποβάλλεται προσφορά 
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ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Ε.Α.Ε. 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης με 
αριθμό................... και για το τμήμα ………………..  που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με 
αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας 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 στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 

 
 
 

ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 


