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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τον ν. 1733/87 άρθρο 28 «Σύσταση της Ε.Ε.Α.Ε» (ΦΕΚ 171/Α/1987) 

2.  Το ΦΕΚ 832/Β/88 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.» 

3.  Το ΦΕΚ 924/Β/88 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής»  

4.  Το Π.Δ. 404/93 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 173/Α/1993) 

5. Τον ν. 2771/99 «Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών» (ΦΕΚ 280/Α/1999) 

6. του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 

66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα»  ,  της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007  (Β’ 

1673)  σχετικά  με  τα  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 

κατ’  εξουσιοδότηση    του  άρθρου  65  του  ν.  4172/2013  (Α’167)  για  τον  καθορισμό:  α)  των  μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» 

7. Το έγγραφο Γ.Λ.Κ.οικ2/83143/Α0024/13‐11‐08 «Διατήρηση εκτός προϋπ/σμού ειδ. λογαριασμών» 

8. Την  ΚΥΑ  2300/ΕΦΑ/493/2008  «Τρόπος  διενέργειας  των  μετρήσεων  για  την  τήρηση  των  ορίων 

ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ Β 346) 

9. Τον  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

10.  Την Απόφαση 209/004/2012 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 730/Β/2012) 

11. Την  Υ.Α.  Π1/2390/16‐10‐2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21‐10‐2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και 

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

13. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Ε’  «Διαχείριση  Πυρηνικής  Ενέργειας,  Τεχνολογίας  και 

Ακτινοπροστασίας − ΕΕΑΕ» (άρθρα 39‐46, άρθρα 47, 87, 90, 93, 94) (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) 

14. Το  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και 

στοιχεία» 

15. Την υπ΄αριθμ. Π/112/237 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1659/Β/07.08.15)  
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16. Τον  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) 

17. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

18. Την  απόφαση  Π/204/13573  «Μεταβίβαση  αρμοδιότητας  διατάκτη  στον  Πρόεδρο  του  ΔΣ  της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 4068/Β/23.11.2017) 

19. Τον  ν.  4485/2017  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  ανώτατης  εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις  για  την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» 

20. Tο άρθρο 35 (παρ. 4) και το άρθρο του Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α 167/30‐10‐2019)  

21. Τον  ν.  4624/2019  (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα 

εφαρμογής  του Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου 

της  27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας 

δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις» 

22. Τον ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 20‐

42 

23. Την  υ.α.  128821/2020  «Διορισμός  Προέδρου,  Αντιπροέδρου  και  μελών  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1032/2020)  

24. Τον ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για  το Ελεγκτικό Συνέδριο,  ολοκληρωμένο 

νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  Νόμων  για  το 

Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324‐337 

25. Τον  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

26. Τον  ν.4782/2021  (Α’  36)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» 

27. Την  υπ΄  αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών 

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων    και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

28. Την υπ' αριθμ.76928/13.07.2021 Απόφασης  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα  : 

“Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) 
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29. Το  απόσπασμα  Πρακτικού  της  281ης  Συνεδρίασης/19.04.2022  του  ΔΣ  της  ΕΕΑΕ  με  θέμα 

«Διενέργεια  δημόσιων  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών  για  την  εκτέλεση  μετρήσεων  σε  σταθμούς 

κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2023». 

30. Το  πρωτογενές  αίτημα  με  αριθμό  Μ.ι./271/5649/09‐05‐2022  με  ΑΔΑΜ:22REQ010517228  με 

αντικείμενο  την  «Εκτέλεση  μετρήσεων  της  εκπεμπόμενης  Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας  από 

4000 σταθμούς  κεραιών σε  όλη  τη  χώρα»  (2000  για  το  έτος  2023  και  2000  για  το  έτος  2024  με 

χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %)» 

31. Την  με  ΑΠ  Π/271/5887/13‐05‐2022  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  «Προκήρυξη  Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης 

Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 4000 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα» (2000 για το έτος 

2023 και 2000 για το έτος 2024 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %).  

32. Την με ΑΠ Π/271/5888/13‐05‐2022 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ συγκρότησης Επιτροπής 

Διαγωνισμού  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής για την «Εκτέλεση μετρήσεων 

της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 4000 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα» (2000 

για  το  έτος  2023  και  2000  για  το  έτος  2024  με  χρήση  του  δικαιώματος  προαίρεσης,  ποσοστού  100 %), 

προϋπολογισθείσας  δαπάνης  534.030,00€  για  το  έτος  2023  πλέον  ΦΠΑ  24%,  πλέον  δικαιώματος 

προαίρεσης 534.030,00€ για το  έτος 2024 πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ  χιλιάδων εξήντα ευρώ (1.068.060,00€), πλέον ΦΠΑ 24% (CPV 90721600) . 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο και την παρούσα διακήρυξη. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή με ίσους όρους 

σε όσους δεν εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  

Το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  χωρίζεται  σε  πέντε  τμήματα  (πέντε  περιοχές  της  χώρας),  όπως  αυτά 

ορίζονται  στο  πίνακα  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ  της  παρούσας  διακήρυξης.  Το  κάθε  τμήμα  αποτελεί  έναν 

χωριστό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό,  δηλαδή δημοπρατούνται  5  τμήματα σε 5 ανεξάρτητους ηλεκτρονικούς 

διαγωνισμούς  με  διαφορετικό  συστημικό  αριθμό,  έχοντας  ως  γνώμονα  την  παρούσα  διακήρυξη. 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων  της 

διακήρυξης. Η  υποβολή και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται χωριστά για κάθε τμήμα (διαφορετικός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα). Έκαστος ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

περιλαμβάνει  τις  αντίστοιχες  απαιτήσεις  του  πεδίου  «Τεχνικές  Προδιαγραφές».  Κατά  την  υποβολή 

προσφοράς σε άνω του ενός τμήματος, απαιτείται η υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών σε κάθε 

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό.  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού 

Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
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www.promitheus.gov.gr,  ύστερα  από  προθεσμία  τριάντα  δύο  (32)  ημερών  από  την  ημερομηνία 

ηλεκτρονικής  αποστολής  της  προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επισήμων  Εκδόσεων  της  ΕΕ.    Επίσης 

δημοσιεύεται η περίληψη της διακήρυξης σε τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  «Εκτέλεση  μετρήσεων  της  εκπεμπόμενης  Ηλεκτρομαγνητικής 

Ακτινοβολίας από 4000 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα» (2000 για το έτος 2023 και 2000 για το έτος 

2024 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) (CPV 90721600).  

Οι  μετρήσεις  για  κάθε  τμήμα  πρέπει  να  περατωθούν  εντός  6  μηνών  από  την  υπογραφή  της  αντίστοιχης 

σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ενώ τα παραδοτέα πρέπει να 

παραδοθούν εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για κάθε τμήμα. 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  για  το  έτος  2023  (και  του  δικαιώματος  προαίρεσης  για  το  έτος  2024, 

ποσοστού 100%) χωρίς ΦΠΑ 24% και όπως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ανά τμήμα είναι: 

ΤΜΗΜΑ 1: 93.240,00€  για  το  έτος 2023,  πλέον 93.240,00€  με  χρήση  δικαιώματος  προαίρεσης  για  το  έτος 

2024 

ΤΜΗΜΑ 2: 152.250,00€ για το έτος 2023, πλέον 152.250,00€ με χρήση δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 

2024 

ΤΜΗΜΑ 3: 90.090,00€  για  το  έτος 2023,  πλέον 90.090,00€  με  χρήση  δικαιώματος  προαίρεσης  για  το  έτος 

2024 

ΤΜΗΜΑ 4: 78.750,00€  για  το  έτος 2023,  πλέον 78.750,00€  με  χρήση  δικαιώματος  προαίρεσης  για  το  έτος 

2024  

ΤΜΗΜΑ 5: 119.700,00€ για το έτος 2023, πλέον 119.700,00€ με χρήση δικαιώματος προαίρεσης για το έτος  

2024 

 Η  δαπάνη  βαρύνει  το  επιστημονικό  πρόγραμμα  001‐02  «Επιστημονικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  ελέγχων 

μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» του ΕΛΚΕ 

της ΕΕΑΕ.  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι  μετρήσεις  των  εκπεμπόμενων  ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων  από  τους  σταθμούς  κεραιών  πρέπει  να 

εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 2300/ΕΦΑ/493/2008 με θέμα «Τρόπος διενέργειας των 

μετρήσεων  για  την  τήρηση  των  ορίων  ασφαλούς  έκθεσης  του  κοινού  σε  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία 

από κάθε κεραία» (ΦΕΚ Β 346/03‐03‐2008) καθώς  και τα παραρτήματα που την συνοδεύουν. Ειδικότερα, 

ο ανάδοχος οφείλει : 
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
   1.  Να  πληροί  τις  απαιτήσεις  όσον  αφορά  στον  εξοπλισμό 

μετρήσεων  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  του 
παραρτήματος της ΚΥΑ 2300/ΕΦΑ/493/2008

NAI & 
Αναλυτική 
περιγραφή

   

   2.  Να  πληροί  τις  απαιτήσεις  όσον  αφορά  στο  προσωπικό 
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  10  του  παραρτήματος  της 
ΚΥΑ 2300/ΕΦΑ/493/2008

NAI & 
Αναλυτική 
περιγραφή

   

   3. Να ακολουθεί τη διαδικασία μετρήσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο  6  του  παραρτήματος  της  ΚΥΑ 
2300/ΕΦΑ/493/2008 

ΝΑΙ     

     4.  Να  αναφέρει  τις  εξειδικευμένες  διαδικασίες  ανά   
περίπτωση σταθμού κεραιών στο περιβάλλον του οποίου 
πραγματοποιούνται  μετρήσεις  ‐  συμπεριλαμβανομένων 
των  σταθμών  βάσης  που  παρέχουν  τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες  πέμπτης  γενιάς.  Επισημαίνεται  ότι  απαιτείται 
οι μετρήσεις σε όλες τις θέσεις μέτρησης στο περιβάλλον 
όλων  των  ειδών  σταθμών  κεραιών  να 
πραγματοποιούνται  στο  εύρος  συχνοτήτων  27  MHz  ‐  6 
GHz. 

NAI & 
Αναλυτική 
περιγραφή 

   

   5.  Να  επιλέγει  τις  θέσεις  μέτρησης  σύμφωνα  με  τα 
αναγραφόμενα  στην  παράγραφο  6  του  παραρτήματος 
της  ΚΥΑ  2300/ΕΦΑ/493/2008  (τουλάχιστον  πέντε 
θέσεις στο περιβάλλον κάθε σταθμού κεραιών, τρεις εκ 
των  οποίων  κατά  το  δυνατόν  στα  υψηλότερα  και 
εγγύτερα  σημεία  πρόσβασης  του  κοινού  στα  άμεσα 
γειτονικά  κτίρια  πχ  ταράτσες,  μπαλκόνια  τελευταίων 
ορόφων κλπ) 

ΝΑΙ     

   6.  Να  παραδίδει  στην  ΕΕΑΕ  τις  εκθέσεις  με  τα 
αποτελέσματα  των  μετρήσεων  σε ψηφιακή  μορφή  (πχ 
σε  Microsoft  Word  file)  με  υπογραφή  του  υπευθύνου 
των  μετρήσεων  σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην 
παράγραφο  9  του  παραρτήματος  της  ΚΥΑ 
2300/ΕΦΑ/493/2008.  Στις  εκθέσεις  αυτές  πρέπει 
επιπλέον  να  περιλαμβάνονται  τα  ακόλουθα:  i)  τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων για τον λόγο έκθεσης για 
κάθε  φασματική  περιοχή  και  σημείο  στην  κάθε  θέση 
μέτρησης  ii)  ο  λόγος  έκθεσης  για  κάθε  φασματική 
περιοχή  στη  θέση  μέτρησης  και  η  διευρυμένη 
αβεβαιότητα  αυτού,  σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα 
στην παράγραφο 7 του παραρτήματος της ως άνω ΚΥΑ 
iii)  ο  συνολικός  λόγος  έκθεσης  στη  θέση  μέτρησης,  η 
διευρυμένη  αβεβαιότητα  και  το  95%  διάστημα 
εμπιστοσύνης  για  αυτόν  iv)  η  σύγκριση  των 
αποτελεσμάτων  της  μέτρησης  με  τα  όρια  της  κείμενης 
νομοθεσίας  σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην 
παράγραφο 8 του παραρτήματος της ως άνω ΚΥΑ v) οι 
τιμές  για  τις  εντάσεις  του  ηλεκτρικού  ή  /  και  του 
μαγνητικού  πεδίου  καθώς  και  την  ισοδύναμη 
πυκνότητα ισχύος επίπεδου κύματος vi) η ανάλυση της 
ισοδύναμης  πυκνότητας  ισχύος  επίπεδου  κύματος  στις 
φασματικές  συνιστώσες  των  διαφόρων υπηρεσιών  και 
η  συμβολή,  ως  ποσοστό  επί  τοις  εκατό,  κάθε 
συνιστώσας  vii)  αναγνώριση  των  ζωνών  συχνοτήτων 
λειτουργίας  και  των  αντίστοιχων  παρεχόμενων 
υπηρεσιών του εκάστοτε προς έλεγχο σταθμό κεραιών.

NAI & 
Αναλυτική 
περιγραφή 

   

   7.  Να  ετοιμάζει  με  την  ολοκλήρωση  κάθε  μέτρησης 
συνοπτικό πίνακα σε ψηφιακή μορφή (πχ σε Microsoft 
Word  ή  Microsoft  Excel  file)  με  τα  κυριότερα  στοιχεία 
περιγραφής  του  σταθμού  κεραιών  και  των  σημείων 
μέτρησης,  με φωτογραφίες  των  σημείων  μέτρησης  και 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλυτικά ανά σημείο 
και  θέση  μέτρησης,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της 

ΝΑΙ     
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΕΕΑΕ,  προκειμένου  να  αναρτώνται  άμεσα  τα 
αποτελέσματα  των  μετρήσεων  στην  ιστοσελίδα  της 
ΕΕΑΕ (άρθρο 35 παρ 4 Ν.4635/2019) 

   8.  Να  παραδίδει  στην  ΕΕΑΕ  σε  ψηφιακή  μορφή  (πχ 
Microsoft  excel  file)  τα  πρωτογενή  καταγραφέντα 
δεδομένα  των  μετρήσεων  και  τους  πίνακες 
επεξεργασίας  τους  για  τη  συγγραφή  της  κάθε  έκθεσης 
μετρήσεων 

ΝΑΙ     

   9.  Να  παραδίδει,  μετά  το  πέρας  της  εισαγωγής  των 
αποτελεσμάτων  των  μετρήσεων,  τις  εκθέσεις  των 
μετρήσεων  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (σε  κατάλληλο 
αποθηκευτικό  μέσο),  σύμφωνα  και  με  τις  απαραίτητες 
διορθώσεις  που  θα  έχει  υποδείξει  η  ΕΕΑΕ  στο  στάδιο 
ελέγχου  των  στοιχείων  που  εισήχθησαν  στο  λογισμικό 
της 

ΝΑΙ     

   10. Να ενημερώνει την ΕΕΑΕ για την πρόοδο των εργασιών 
του  ανά  δεκαπενθήμερο  ή  οποτεδήποτε  αυτό  του 
ζητηθεί 

ΝΑΙ     

 

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 συνεργεία  μετρήσεων  του 

αναδόχου  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. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μετρήσεων, βάσει των 

υποδείξεων της ΕΕΑΕ, σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο λογισμικό πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της 

ΕΕΑΕ, για την ανάρτησή τους στην  ιστοσελίδα της, καθώς και να συμμορφώνεται στα εκάστοτε πρότυπα 

μετρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος της ως άνω ΚΥΑ.  

Τα ακριβή στοιχεία των   σταθμών κεραιών στο περιβάλλον των οποίων θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις 

θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α)    φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  είναι  εγκατεστημένα  ή  λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο 

κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου και 

δραστηριοποιούνται στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών. 

β)    ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  την 

προσφορά.   

Για  τη  συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό  οι  οικονομικοί φορείς  πρέπει  να  πληρούν  τα  ακόλουθα  κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής:  
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α)   Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον 

σταθμών κεραιών. 

β)   Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με  επιτυχία στις 

απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

γ)   Να  διαθέτουν  κύκλο  εργασιών  ίσο  με  το  100%  του  προϋπολογισμού  κάθε  τμήματος,  για  το  οποίο 

υποβάλλουν προσφορά, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. 

      Για  την   απόδειξη   της   οικονομικής   και   χρηματοοικονομικής  επάρκειας  οι  οικονομικοί  φορείς  

προσκομίζουν  τους   ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Σε  περίπτωση  

που  ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό  διάστημα   μικρότερο   των   τριών  (3) 

διαχειριστικών   χρήσεων,   τότε   ο   κύκλος   εργασιών   υπολογίζεται   για   όσες   διαχειριστικές   χρήσεις  

δραστηριοποιείται.  

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  οι  παραπάνω  ελάχιστες  απαιτήσεις,   οικονομικής  και  

χρηματοοικονομικής  επάρκειας, πρέπει  να   καλύπτονται  αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης 

(άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016). 

     Εάν   ο   οικονομικός   φορέας,   για   βάσιμο   λόγο,   δεν   είναι   σε   θέση   να   προσκομίσει   τα   ανωτέρω  

δικαιολογητικά,   μπορεί   να   αποδεικνύει   την   οικονομική   και   χρηματοοικονομική   του   επάρκεια   με  

οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  έγγραφο. 

δ)   Να  διαθέτουν  πιστοποιητικό  διαπίστευσης  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΝ  ISO/IEC 

17025  ή  ισοδύναμου  από  το  ΕΣΥΔ  ή  από  φορέα  μέλος  της  Αμοιβαίας  Συμφωνίας  Διαπίστευσης 

(Multilateral  Agreement  ‐  MLA)  με  πεδίο  εφαρμογής  την  πραγματοποίηση  μετρήσεων  των 

εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών (να εμπίπτει δηλαδή στο 

πεδίο εφαρμογής της με αριθμό 2300/ΕΦΑ/493/2008 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 346), το οποίο θα προσκομιστεί με 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Όσον αφορά στο πιστοποιητικό διαπίστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 δύναται να 

συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  και  οικονομικοί  φορείς  που  θα  βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων 

φορέων, εφόσον οι τελευταίοι είναι αυτοί που θα εκτελέσουν το αντικείμενο του διαγωνισμού και θα 

κατέχουν  το  προαναφερθέν  πιστοποιητικό  διαπίστευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  ο 

οικονομικός  φορέας  που  επιθυμεί  να  στηριχτεί  στις  ικανότητες  άλλου  φορέα  να  αποδείξει  στην 

αναθέτουσα αρχή τη σχετική δέσμευση (π.χ. σύμβαση) μεταξύ τους για το σκοπό του διαγωνισμού, η 

οποία θα πρέπει να κατατεθεί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επίσης, ο έλεγχος μη πλήρωσης των 

λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να γίνεται και από τους 

δύο φορείς,  με την προσκόμιση και από τους δύο των αντίστοιχων δικαιολογητικών συμμετοχής και 

κατακύρωσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  προσωρινός  ανάδοχος  οφείλει,  μαζί  με  τα  δικά  του 

δικαιολογητικά  συμμετοχής,  να  υποβάλλει  και  τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  του 

δανείζοντα φορέα. Εγγύηση συμμετοχής θα υποβάλλει μόνο ο προσφέρων οικονομικός φορέας. 
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Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις ως άνω γ και δ 

ελάχιστες προϋποθέσεις, ενώ όλα τα μέλη της ένωσης πρέπει να πληρούν τις ως άνω α και β προϋποθέσεις 

συμμετοχής. 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 

του άρθρου 73 και  του άρθρου 74  του Ν.4412/2016. Οι  ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση 

που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού.   

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 

ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 

εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ  –  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε 

ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το 

σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η 

ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη από  το Τμήμα Προγραμματισμού και  Στοιχείων  της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  (ΑΦΜ)  και  οι  οικονομικοί φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών 

αιτούνται  την  εγγραφή  τους  ακολουθώντας  τις  οδηγίες  που  υπάρχουν  στην  ιστοσελίδα 

http://www.eprocurement.gov.gr  και  συγκεκριμένα  στον  σύνδεσμο  Οικονομικοί  Φορείς  (εγγραφή, 

πληροφορίες κ.α.) ‐ Supplier's registration & Information.   

Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω  της 

διαδικτυακής πύλης  του Συστήματος,  όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται 

από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  

Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

4. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα 

διακήρυξη, στην  ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,  ιδίως στα άρθρα 36 

και  37  και  στην  κατ’  εξουσιοδότηση  και  στην  κατ’  εξουσιοδότηση  της  παρ.  5  του  άρθρου  36  του 

ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που 
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αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους 

εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)», 

εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr  

Πέμπτη 

               16/06/2022 

ΩΡΑ 17:00 μμ 

Τετάρτη 

22/06/2022 

10:00 πμ έως 12:30 μμ 

 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία και ώρα, είναι η ίδια και για 

τα πέντε (5) τμήματα, δηλαδή και για τους 5 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. 

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος 

βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων  της  Ελληνικής 

Επιτροπής  Ατομικής  Ενέργειας  (Πατριάρχου  Γρηγορίου  Ε΄  &  Νεαπόλεως,  ΤΚ  15310,  Αγ.  Παρασκευή 

Αττικής), την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, ως εξής:  

1. ΤΜΗΜΑ 1: 10:00 πμ10:30 πμ 

2. ΤΜΗΜΑ 2: 10:30 πμ11:00 πμ 

3. ΤΜΗΜΑ 3: 11:00 πμ11:30 πμ 

4. ΤΜΗΜΑ 4: 11:30 πμ12:00 μμ 

5. ΤΜΗΜΑ 5: 12:00 μμ12:30 μμ 

 

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και 06/06/2022. 

Οι  απαντήσεις  επί  των  διευκρινίσεων  παρέχονται  το  αργότερο  μέχρι  και  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την 

ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  
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Τα  ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του  συγκεκριμένου 

διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  φέρουν  ψηφιακή 

υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  οι  οποίοι  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί 

(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης).  Τα  αιτήματα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο  

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών‐διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο 

τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο,  ή υποβάλλονται εκτός 

των ανωτέρω προθεσμιών, δεν εξετάζονται. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας  (υπο)φάκελος* με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά». 

(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  οικονομικό  φορέα  σημαίνονται  από  αυτόν  με  χρήση  του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν (τυχόν) εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει ορισμένες πληροφορίες της προσφοράς του ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή  εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της 

συγκεκριμένης  πληροφορίας.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  δεν  υπάρχει  υποχρέωση  τήρησης  της 

εμπιστευτικότητας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  

Σε  περίπτωση  που  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 της σύμβασης και έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία της διακήρυξης.   

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και 

προδιαγραφές  της  παρούσας.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  την  παρούσα  διακήρυξη 

απορρίπτονται. Προσφορές που  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή περιέχουν  όρους αντίθετους 

προς  τη  διακήρυξη  ή  αιρέσεις,  χαρακτηρίζονται  ως  μη  αποδεκτές  και  απορρίπτονται.  Αντιπροσφορά  ή 

τροποποίηση προσφοράς  ή  πρόταση που  εξομοιώνεται  με  εναλλακτική  προσφορά  είναι  απαράδεκτη  και 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

εκπροσώπους που αποτελούν την ένωση, είτε από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 
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7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  οι  προσφέροντες 

υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf τα ακόλουθα:  

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής  κατά  το  άρθρο  72  του  Ν.4412/2016.  Η  εγγυητική  επιστολή 

συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  και 

προσκομίζεται από αυτόν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο Πρωτόκολλο, σε έντυπη 

μορφή  (πρωτότυπο)  έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών.    Το  ποσό  της 

εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής πρέπει  να καλύπτει  το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας  εκτός 

ΦΠΑ του κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά για το έτος 2023, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Τμήμα 1  Τμήμα 2  Τμήμα 3  Τμήμα 4  Τμήμα 5 

1.864,80 €  3.045,00€  1.801,80 €  1.575,00 €  2.394,00 € 

Η  εγγυητική  επιστολή  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.    Αν  το  σχετικό  έγγραφο  δεν  είναι  διατυπωμένο  στα 

ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 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,  τον  αριθμό  της 

διακήρυξης, 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 τίθεται στη διάθεση 

της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε 

(5) 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  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  για  τουλάχιστον  τριάντα  (30)  μέρες  μετά  τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τριακόσιες (300) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι θα λήξει η ισχύς της 

προσφοράς ή της εγγυητικής επιστολής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τους, να ζητήσει 
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από  τους  προσφέροντες  να  παρατείνουν  την  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  τους  και  της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους,. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγυητικής 

επιστολής  καλής  εκτέλεσης,  ενώ  στους  λοιπούς  προσφέροντες  α)  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της 

προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί  ασκηθείσας  προσφυγής  κατά  της 

απόφασης  κατακύρωσης  και  β)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών 

μέτρων ή την έκδοση απόφασης επί αυτών. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η εγγυητική επιστολή 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 κηρύσσεται έκπτωτος και η 

εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

2.  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο ο προσφέρων δηλώνει ότι: α) δεν εμπίπτει 

σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και το άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικοί λόγοι αποκλεισμού),   

και β) πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης.   

  Η  συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  θα  πρέπει  να  γίνει  ηλεκτρονικά  μέσω  της  υπηρεσίας  eΕΕΕΣ 

(https://espd.eprocurement.gov.gr  ),  χρησιμοποιώντας  το  αρχείο  “espd‐request.xml”,  που  έχει 

αναρτηθεί  στους  ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς  στην  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Το  ΕΕΕΣ,  εφόσον 

συμπληρωθεί ως άνω, θα υποβληθεί σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Κατά  την  υποβολή  του  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  της  συνοδευτικής  υπεύθυνης  δήλωσης,  είναι  δυνατή,  με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 

απόδειξη  των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3  της παρούσας,  για  το 

σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε  έναν από  τους αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού 

οφείλει  να  αναφέρει  ποια  μέτρα  αυτοκάθαρσης  έχει  τυχόν  λάβει  και  να  προσκομίσει  στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του.  

3.  Παραστατικό  εκπροσώπησης  ή  φωτοαντίγραφο  ΑΔΤ  (ή  ορισμός  εκπροσώπου)  σε  περίπτωση 

ατομικής  επιχείρησης  ή  ΦΕΚ  στο  οποίο  έχει  δημοσιευθεί  το  πρακτικό  ΔΣ  για  ορισμό  νόμιμου 

εκπροσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ή άλλο παραστατικό σε περίπτωση που το νομικό 

πρόσωπο δεν εκπροσωπείται από τον νόμιμο και εμφαινόμενο στο καταστατικό εκπρόσωπο. 

4.  Πρακτικό ΔΣ περί  έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο περιέχεται και  εξουσιοδότηση 

(εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό)  για  υπογραφή  και  υποβολή  προσφοράς,  σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα. 

5.  Έγγραφο σύστασης ένωσης προσώπων (μόνο σε περίπτωση ένωσης) 
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  Στο έγγραφο αυτό δηλώνεται ρητά το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το 

ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει το κάθε μέλος της, ένα μέλος 

ως  υπεύθυνο  για  το  συντονισμό,  τη  διοίκηση  και  εκπροσώπηση  όλων  των  μελών  της  ένωσης,  το 

τυχόν  διαφορετικό  ποσοστό  συμμετοχής  τους  στα  κέρδη  και  τις  ζημίες  της  δημοπρατούμενης 

σύμβασης, η από κοινού ανάληψη σε ολόκληρο της ευθύνης για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης και ότι η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος της οφείλει να πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμετοχής και να 

μην υφίσταται στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού, οφείλει δηλαδή να καταθέσει αυτοτελώς τα ως άνω 

δικαιολογητικά (σημεία 2‐5). 

Σε  περίπτωση  υπεργολαβίας  οι  προσφέροντες  πρέπει  να  αναφέρουν  αν  προτίθενται  να  αναθέσουν 

υπεργολαβικά υπηρεσίες ή όχι και αν ναι, οφείλουν να αναφέρουν το μέρος και το ποσοστό της σύμβασης 

του  εκάστοτε  τμήματος,  που  ενδέχεται  να  αναθέσουν.    Αν  το  ποσοστό  της  υπεργολαβίας  υπερβαίνει  το 

30%, οι υπεργολάβοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν χωριστό ΕΕΕΣ. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, η 

ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στον ανάδοχο.  

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέ0ρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγίδα  και,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπά  δημόσια  ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e‐Apostille  

β)  είτε  των  άρθρων 15  και  27    του  ν.  4727/2020  (Α΄  184) περί  ηλεκτρονικών  ιδιωτικών  εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ  και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα,  εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη  διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας 

και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος  διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής 
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προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή.  Τέτοια  στοιχεία  και 

δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν  συνοδεύονται  από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο .  

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η Συνθήκη  της Χάγης  της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από  την απαίτηση  επικύρωσης  (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες  που  έχει  συνάψει  η  Ελλάδα  (ενδεικτικά  «Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 

πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης,  απαλλάσσονται  από  την 

απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους 

μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191  για  την απλούστευση  των απαιτήσεων για  την υποβολή 

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,   το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα 

σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους 

μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι,  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 

β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με 

το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 

του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 

και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

 





16 

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται: 

1/ Έκθεση μεθοδολογίας, με το ακόλουθο περιεχόμενο  

α)  συνολικό  αριθμό  οργάνων  μέτρησης  (τουλάχιστον  δύο  συστήματα  μετρήσεων)  και  αναλυτική 

περιγραφή  του  εξοπλισμού  αυτού  (για  κάθε  όργανο  θα  αναφέρεται  ονομασία,  κατασκευαστής, 

μοντέλο, αριθμός σειράς, ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, εύρος συχνοτήτων 

λειτουργίας – επισημαίνεται ότι απαιτείται οι μετρήσεις σε όλες τις θέσεις μέτρησης στο περιβάλλον 

όλων των σταθμών κεραιών να πραγματοποιούνται στο εύρος συχνοτήτων 27 MHz ‐ 6 GHz ‐ , εύρος 

μετρούμενων μεγεθών ‐ κλίμακες, πιστοποιητικά διακρίβωσης (σε ισχύ ή αποδεικτικό αποστολής του 

εν  λόγω  εξοπλισμού  προς  το  εργαστήριο  διακρίβωσης  όπου  στην  περίπτωση  αυτή  τα  νέα 

πιστοποιητικά  διακρίβωσης  θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης), 

εσωτερικοί  έλεγχοι  ποιότητας,  διαδικασίες  ελέγχου  καλής  λειτουργίας,  συντήρηση,  διαχείριση 

βλαβών / αποκλίσεων) (βλ. στοιχείο 1 του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών). 

β)  κατάλογο  με  τη  δομή,  σύνθεση,  στελέχωση,  καταλληλότητα  και  οργάνωση  της  ομάδας  που  θα 

διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των στελεχών της 

ομάδας (τουλάχιστον πέντε άτομα), σαφήνεια και επάρκεια ορισμού καθηκόντων των μελών της με 

κατάθεση των βιογραφικών τους (βλ. στοιχείο 2 του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών). 

γ)  αναλυτική περιγραφή της  εξειδικευμένης  διαδικασίας μετρήσεων ανά περίπτωση σταθμού κεραιών 

στο  περιβάλλον  του  οποίου  πραγματοποιούνται  μετρήσεις  –  συμπεριλαμβανομένων  των  σταθμών 

βάσης  που  παρέχουν  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  πέμπτης  γενιάς  ‐  και  της  επιλογής  των  θέσεων 

μέτρησης και αιτιολόγηση αυτής (βλ. στοιχεία 3, 4 και 5 του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών). 

Επισημαίνεται  ότι  απαιτείται  οι  μετρήσεις  σε  όλες  τις  θέσεις  μέτρησης  στο  περιβάλλον  όλων  των 

ειδών σταθμών κεραιών να πραγματοποιούνται στο εύρος συχνοτήτων 27 MHz ‐ 6 GHz. 

δ)  δείγμα της έκθεσης αποτελεσμάτων που προτίθενται να ετοιμάσουν με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών (βλ. στοιχεία 6, 7, 8 και 9 του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών) 

ε)  χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και ενημέρωσης της ΕΕΑΕ για την πρόοδο των εργασιών (βλ. 

στοιχείο 10 του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών) 

2/ Στοιχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση του προσφέροντος με τον πίνακα του 

άρθρου 2 της παρούσας.  

Η  τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα (για ένα ή 

περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού). Το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
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Η  τεχνική  προσφορά  συντάσσεται  με  τον  ίδιο  τρόπο,  δομή,  τάξη  και  αρίθμηση  με  εκείνο  των  τεχνικών 

προδιαγραφών (άρθρο 2) και περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητούμενων υπηρεσιών. Εφόσον οι 

τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   

Στην  τεχνική  προσφορά  περιλαμβάνεται  αναλυτικός  πίνακας  περιεχομένων,  στον  οποίο  καταγράφονται 

όλα  τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Η τεχνική προσφορά ακολουθεί  τη  λογική  του Πίνακα  του άρθρου 2  της 

παρούσας διακήρυξης. Οι απαντήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να είναι είτε στο κύριο σώμα της 

τεχνικής προσφοράς είτε σε παράρτημα.   

Όλα  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  του  προσφέροντος  που  αφορούν  στην  τεχνική  του  προσφορά 

υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf.  Σε  περίπτωση  που  δεν  φέρουν 

ψηφιακή  υπογραφή,  προσκομίζονται  και  συμβατικά  (με  διαβιβαστικό  που  αναφέρει  αναλυτικά  τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), στο Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια  (Prospectus), πρέπει  να  είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 

από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 

στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα 

τεχνικά αυτά φυλλάδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε 

στην αγγλική γλώσσα.   

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  η  οικονομική 

προσφορά  του  προσφέροντος,  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του 

συστήματος.  Το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  .pdf,  το  οποίο  υπογράφεται 

ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική 

ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού 

αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ο  προσφέρων  υποβάλει  χωριστή  οικονομική  προσφορά  για  κάθε  τμήμα  του  διαγωνισμού  που  τον 

ενδιαφέρει, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Οι τιμές  προσφοράς δίνονται σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, χωριστά για κάθε τμήμα του 

διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Προσφορές που δε δίνουν τιμή σε  ευρώ ή 

που  καθορίζουν  σχέση  ευρώ  προς  ξένο  νόμισμα  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Απορρίπτεται  ως 
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απαράδεκτη  προσφορά  α)  από  την  οποία  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  β)  που 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, γ) που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.   

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

περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  ισχύος  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. 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει  χρόνο  ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω  αναφερομένου  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  ίσο με  το αρχικά δοθέν.   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 συμμετέχοντες 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  και  αποκλείονται  οι  λοιποί  οικονομικοί  φορείς.  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.  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 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του. 

10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά  την  κατάθεση  της προσφοράς  και  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  αξιολόγησης,  η  αναθέτουσα 

αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους  προσφέροντες 

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

εμφανίζονται  ελλιπείς  ή  λανθασμένες,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  στο  ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν 

συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να  αποσαφηνίζουν  ή  να  ολοκληρώνουν  τις 

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

μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 

αντικειμενικά  εξακριβώσιμος  ο  προγενέστερος  χαρακτήρας  σε  σχέση  με  το  πέρας  της  καταληκτικής 

προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα 
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11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα γίνεται τέσσερις  (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την Τετάρτη 22.06.2022 και από 10:00 

πμ έως ώρα 12:30 μμ (άρθρο 4 της παρούσης) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΕΑΕ μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  ‐  Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των 

οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο 

σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και ώρα που  θα  γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές 

κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των  λοιπών  στοιχείων  αυτών  (Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  ‐ 

Τεχνική Προσφορά). 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση 

αναθέτουσας αρχής. 

 Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εξετάζει  αρχικά  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  συμμετοχής,  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο  1  του  άρθρου  72  του  ν.  4412.  Σε  περίπτωση  παράλειψης  προσκόμισης,  είτε  της    εγγύησης 

συμμετοχής  ηλεκτρονικής  έκδοσης,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  είτε  του 

πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το  ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης  της προσφοράς του παρόντος  εδαφίου  εκδίδεται πριν από την  έκδοση 

οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας 

ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

16 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

που  έχουν  ορισθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  οι  οποίοι  είναι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος, 
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ελέγχουν  την  ορθότητα  και  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  που  έχουν  υποβληθεί  και 

καταγράφουν  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  σε  Πρακτικό  (1ο  πρακτικό),  το  οποίο  υπογράφεται  από  τα 

μέλη της Επιτροπής.  Στη συνέχεια (στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση), η Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές 

προσφορές και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών,  την  τυχόν  απόρριψη  και  τους  λόγους  απόρριψης  όσων  τεχνικών  προσφορών  δεν  γίνονται 

αποδεκτές  (συνέχεια  του  1ου  πρακτικού  ή  2ο  πρακτικό).  Το  πρακτικό  (ή  πρακτικά)  αποστέλλεται  στον 

Πρόεδρο της ΕΕΑΕ για την έκδοση απόφασης, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους 

αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας 

της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Μετά  από  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  ανωτέρω  απόφασης,  οι 

προσφέροντες  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, ώστε να ασκήσουν τυχόν προσφυγή 

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου  τυχόν  προσφυγών,  το  Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών  της  ΕΕΑΕ 

ενημερώνει  ηλεκτρονικά  με  ανακοίνωσή  του,  μέσω  του  συστήματος,  τους  προσφέροντες  των  οποίων  οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, για την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών.  

Οι  (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά 

το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται. 

Για  τις  ανάγκες  της  οικονομικής  αξιολόγησης,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ακολουθεί  την  παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία: 

Όταν  κάποια  προσφορά  κρίνεται  ως  ασυνήθιστα  χαμηλή,  ζητείται  από  τον  προσφέροντα  ηλεκτρονικά, 

μέσω  του  συστήματος,  έγγραφη  αιτιολόγηση,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  κατά  ανώτερο  όριο  10 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. Εάν και μετά 

την παροχή της αιτιολόγησης η προσφορά κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή, απορρίπτεται. 

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  τα  ανωτέρω  πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για  τα   αποτελέσματα   όλων των ανωτέρω σταδίων    («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινός  ανάδοχος»)  να  υποβάλει  τα 

δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  σύμφωνα    με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  103  και  την  παράγραφο  15  της 

παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.  

Όσα δικαιολογητικά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 

(3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  τους  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές 

αντίγραφο βάσει του Ν. 4250/2014) στο Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναζητά  αυτεπάγγελτα  από  το  σύστημα  TAXISNET  δεδομένα  σχετικά  με  την 

φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 
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ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησής  του.  Σε  περίπτωση  που  το  σύστημα  παρουσιάζει 

κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά, η αναθέτουσα αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν  στον  οποίο  πρόκειται  να 

γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να 

προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας των 15 ημερών από την οποία 

να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  (ΑΦΜ),  υποβάλλει  τη 

φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία ειδοποιήσεώς του και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, 

σε  έντυπη  μορφή,  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής 

υποβολής της. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Εάν  κάποιος  από  τους  προσφέροντες  έχει  κηρυχτεί  προσωρινός  ανάδοχος  για  περισσότερα  τμήματα, 

προσκομίζει στο Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ΜΟΝΟ μία φορά. . 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα  ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να 

συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει  διευκρινήσεις,  με  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω 

προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών 

προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής 

αυτών,  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  τη  χορήγησή  τους  από  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές.  Ο  προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της   αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών  όσο  και  εντός  της  προθεσμίας  για  την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη  συμπλήρωση  ήδη 

υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω 

προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την 

προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  η  εγγύηση 

συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν συμμορφώνεται 

προς τις ως άνω απαιτήσεις του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
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Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού  από την Επιτροπή 

του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβασή  του  στον  Πρόεδρο  της  ΕΕΑΕ  για  τη  λήψη  απόφασης  οριστικής 

κατακύρωσης ή κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου ή ματαίωσης του διαγωνισμού.  

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  της  εισήγησης  της 

Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η 

απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 

συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους 

οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν 

οριστικά,  ιδίως  δυνάμει  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  ν.  4412/2016,  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην 

οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 

και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 

στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την  έκδοση και  κοινοποίηση  της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες  λαμβάνουν γνώση των 

οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης,  με  ενέργειες  της αναθέτουσας αρχής. Κατά  της απόφασης  κατακύρωσης 

χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  16  της  παρούσας.  Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  σε  περίπτωση 

άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της  αίτησης,  με  την 

επιφύλαξη  της  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται    στο  τελευταίο  εδάφιο  της 

παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 

έως 327 του ν. 4700/2020,  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 

οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104  του  ν.  4412/2016  και  μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης 

προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  ελέγχεται  από  την 
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αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 

ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Εάν ο οριστικός ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με 

την  επιφύλαξη  αντικειμενικών  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  καταπίπτει  υπέρ  της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η ίδια, ως 

άνω  διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την    αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.  

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα  (60) ημερών από την οριστικοποίηση  της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η  εγγύηση 

συμμετοχής του.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν η μη έγκαιρη υπογραφή 

της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΕΑΕ ή σε 

λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.   

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

α)  Επάρκεια  τεχνικής  υποδομής  με  αναλυτική  περιγραφή  του  εξοπλισμού  μέτρησης  (βλ.  στοιχείο  1α  της 

παρ. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 7 της παρούσας) (συντελεστής βαρύτητας 25%) 

β) i. Αριθμός ατόμων, διοικητική οργάνωση‐δομή ομάδας, σαφήνεια και επάρκεια ορισμού καθηκόντων (βλ. 

στοιχείο 1β της παρ. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 7 της παρούσας)  (συντελεστής βαρύτητας 

25%) 

  ii. Προσόντα, εμπειρία του προσωπικού, στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στο αντικείμενο 

του  εν  λόγω  διαγωνισμού  (βλ.  στοιχείο  1β  της  παρ.  Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του  άρθρου  7  της 

παρούσας) (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

γ)  Παράμετροι‐απαιτήσεις  κατά  τη  διεξαγωγή  των  μετρήσεων  (βλ.  στοιχείο  1γ  της  παρ.  Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 7 της παρούσας) 

  i.   Ακολουθούμενη διαδικασία μετρήσεων (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

  ii.  Εξειδικευμένη διαδικασία ανά περίπτωση σταθμών κεραιών (συντελεστής βαρύτητας 10%) 
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      iii.  Επιλογή θέσεων μέτρησης (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

δ)  Πληρότητα  –  επάρκεια  των  περιεχομένων  των  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  ΕΕΑΕ 

(απαιτήσεις – μορφή) (βλ. στοιχείο 1δ της παρ. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 7 της παρούσας): 

  i.   Περιεχόμενο έκθεσης με τα αποτελέσματα των μετρήσεων (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

  ii.  Περιεχόμενο συνοπτικού πίνακα σε ψηφιακή μορφή (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

  iii.  Παράδοση πρωτογενών δεδομένων (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

  iv.  Παράδοση  όλων  των  ανωτέρω  σε  κατάλληλο  αποθηκευτικό  μέσο  (USB  Hard  Disk)  (συντελεστής 

βαρύτητας 5%) 

ε)  Χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  του  έργου  και  αποτελεσματική  επικοινωνία  οικονομικού  φορέα  με  ΕΕΑΕ 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης (βλ. στοιχείο 1ε της παρ. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 7 

της παρούσας) (συντελεστής βαρύτητας 5%). 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί  όταν  καλύπτονται  ακριβώς  όλες  οι  απαιτήσεις  του  κριτηρίου  και  αυξάνεται  έως  120  όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

U=σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 + σ3 * Κ3 + ... + σν * Κν 

όπου σν είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει ότι σ1 + σ2 + σ3 + … 

+  σν  =  1.  Δηλαδή,  η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  είναι  το  γινόμενο  του  επί  μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία  και  η  συνολική  βαθμολογία  της  κάθε  τεχνικής  προσφοράς  είναι  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 

100 έως 120 βαθμούς.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται. 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο διαγωνισμός ανατίθεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στη βάση 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη 

που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής οικονομικής προσφοράς προς τη βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς (πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό). 

Σε  περίπτωση  ισοδύναμων  προσφορών,  η  ανάθεση  γίνεται  στην  προσφορά  με  την  χαμηλότερη  τιμή 

(μικρότερη οικονομική προσφορά). Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση. Η κλήρωση λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις 

της  ΕΕΑΕ,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  προσφερόντων  των  ισοδύναμων 

προσφορών κατόπιν  έγγραφης  ενημέρωσης από τη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης  του 

ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών όπως θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά 
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την  αξιολόγηση  και  των  οικονομικών  προσφορών,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Η  τελική  κατάταξη  των 

προσφορών πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό, σύμφωνα με 

τα παραπάνω. 

14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση καταρτίζεται στη βάση του σχεδίου σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

και συμπληρώνεται με τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο 

του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου  στο  οποίο  αυτή  στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης,  εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του. 

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής 

εκτέλεσης για τον εκάστοτε  ηλεκτρονικό διαγωνισμό του αντίστοιχου τμήματος της διακήρυξης,  το ποσό 

της  οποίας,  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  ή  του  τμήματος  αυτής, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή 

του  συμφωνητικού.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  ημερομηνία 

έκδοσης, εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη 

επωνυμία‐ΑΦΜ‐διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τα στοιχεία της διακήρυξης και την 

ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης  και  τις  προς 

παροχή υπηρεσίες και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. 

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης του αντικειμένου του διαγωνισμού κατά δύο (2) μήνες. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει επίσης τους όρους ότι: παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο εκδότης 

παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  το  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στην 

διάθεση  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό  και  καταβάλλεται,  ολικά  ή  μερικά,  μέσα  σε  πέντε 

ημέρες  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση,  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της 

κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου  και  ότι  ο  εκδότης  της  εγγύησης 

υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  από πιστωτικά  ιδρύματα  ή άλλα  νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης παραμένει στη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και 

επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
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1/ Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό πρόσωπο και τα υπόχρεα σε νομικό πρόσωπο πρόσωπα, 

σύμφωνα με    το    άρθρο    7  της   παρούσης),  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου πριν  την αποστολή  της 

ειδοποίησης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf 

τις  αναφερόμενες  σε  αυτό  καταδικαστικές  αποφάσεις  και  τις  υποβάλουν  σε  έντυπη  μορφή  στο 

Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

2/  Φορολογική  ενημερότητα  (φυσικού  ή  νομικού  προσώπου)  ή  έγγραφο  δεσμευτικού  διακανονισμού 

οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

3/  Ασφαλιστική  ενημερότητα  (φυσικού  ή  νομικού  προσώπου),  από  φορείς  κύριας  και  επικουρικής 

ασφάλισης (για το σύνολο των εργαζομένων – εργοδοτών), σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

4/ Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.. 

5/ Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου (όπου απαιτείται): 

‐ Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής  του κράτους  της  έδρας, από το οποίο  να προκύπτει ότι  οι μετοχές  είναι 

ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

‐  Αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των  μετόχων  της  εταιρείας  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 

το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

‐  Όσον  αφορά  στις  εγκατεστημένες  στην  Ελλάδα  ανώνυμες  εταιρείες  υποβάλλεται  πιστοποιητικό  του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με 

τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

‐  Όσον  αφορά  στις  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες  ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε 

ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 

είναι ονομαστικές 
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ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή της προσφοράς. 

iii)  Κάθε  άλλο  στοιχείο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  ονομαστικοποίηση  μέχρι  φυσικού  προσώπου  των 

μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της 

προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των 

μετοχών, προσκομίζουν: 

i)  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  από  αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει 

σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου.  Για  την 

περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii)  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  προσώπων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των  μετοχών  ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii)  εάν  δεν  τηρείται  τέτοια  κατάσταση,  προσκομίζεται  σχετική  κατάσταση  προσώπων,  που  κατέχουν 

τουλάχιστον  ένα  τοις  εκατό  (1%)  των  μετοχών  ή  δικαιωμάτων  ψήφου,  σύμφωνα  με  την  τελευταία 

Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική  ευχέρεια  κατά  την  κρίση  της  αιτιολογίας  αυτής.  Εναπόκειται  στην  αναθέτουσα  αρχή  να 

αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η 

μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 

έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις  στα  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  συμπληρώνονται  σύμφωναμε  το  άρθρο 

102 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 

εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 

του  άρθρου  65  του  ν.  4172/2013,    καθώς  και  από  κράτη  που  έχουν  προνομιακό φορολογικό  καθεστώς, 

όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι  εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών‐μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms),  εταιρείες  διαχείρισης  κεφαλαίων/ενεργητικού  (asset/fund  managers)  ή  εταιρείες  διαχείρισης 

κεφαλαίων  επιχειρηματικών  συμμετοχών  (private  equity  firms),  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  τελευταίες 

αυτές  εταιρείες  ελέγχουν,  συνολικά  ποσοστό που  υπερβαίνει  το  εβδομήντα  πέντε  τοις  εκατό  (75%)  των 
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δικαιωμάτων  ψήφων  και  είναι  εποπτευόμενες  από  Επιτροπές  Κεφαλαιαγοράς  ή  άλλες  αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

6/  Για  την  απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας  προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  (ή  εμπορικού)  μητρώου  του  κράτους 

εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

7/  Κατάλογο  συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  μετρήσεων  ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων  στο  περιβάλλον 

σταθμών κεραιών, στον οποίο να αναφέρονται τα κυριότερα έργα των τριών τελευταίων χρόνων, καθώς 

και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.  

8/  Πληροφορίες  για  την  οργάνωση,  δομή  και  μέσα  που  διαθέτει  ο  οικονομικός  φορέας,  προκειμένου  να 

αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

9/  Για  την   απόδειξη   της   οικονομικής   και   χρηματοοικονομικής   επάρκειας  οι  οικονομικοί  φορείς  

προσκομίζουν   τους   ισολογισμούς  των  τριών  (3)  τελευταίων διαχειριστικών  χρήσεων.  Σε   περίπτωση  

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται   για   χρονικό   διάστημα   μικρότερο   των   τριών  (3) 

διαχειριστικών   χρήσεων,   τότε   ο   κύκλος   εργασιών   υπολογίζεται   για   όσες   διαχειριστικές   χρήσεις  

δραστηριοποιείται.  

     Σε  περίπτωση   ένωσης   οικονομικών   φορέων,   οι  παραπάνω   ελάχιστες  απαιτήσεις,   οικονομικής   και  

χρηματοοικονομικής    επάρκειας, πρέπει να καλύπτονται  αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης  

(άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016). 

     Εάν   ο   οικονομικός   φορέας,   για   βάσιμο   λόγο,   δεν   είναι   σε   θέση   να   προσκομίσει   τα   ανωτέρω  

δικαιολογητικά,   μπορεί   να   αποδεικνύει   την   οικονομική   και   χρηματοοικονομική   του   επάρκεια   με  

οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  έγγραφο. 

10/  Πιστοποιητικό  διαπίστευσης  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΝ  ISO/IEC  17025  ή 

ισοδύναμου  από  το  ΕΣΥΔ  ή  από  φορέα  μέλος  της  Αμοιβαίας  Συμφωνίας  Διαπίστευσης  (Multilateral 

Agreement‐MLA)  με  πεδίο  εφαρμογής  την  πραγματοποίηση  μετρήσεων  των  εκπεμπόμενων 

ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων  στο  περιβάλλον  σταθμών  κεραιών  (να  εμπίπτει  δηλαδή  στο  πεδίο 

εφαρμογής της ΚΥΑ 2300/ΕΦΑ/493/2008, ΦΕΚ Β 346).  

Όταν ο προσωρινός ανάδοχος βασίζεται στις  ικανότητες άλλων φορέων εφόσον οι τελευταίοι είναι αυτοί 

που  θα  εκτελέσουν  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  και  κατέχουν  το  προαναφερθέν  πιστοποιητικό 

διαπίστευσης, απαιτείται η προσκόμιση  ιδιωτικού συμφωνητικού που αποδεικνύει την σχετική δέσμευση 

μεταξύ αυτών  για  το σκοπό  του  διαγωνισμού,  και  ειδικότερα ότι  ο  δανείζων φορέας  είναι  αυτός που θα 

παρέχει τις υπηρεσίες μέτρησης με το δικό του προσωπικό και μέσα. Στην περίπτωση αυτή  ο προσωρινός 

ανάδοχος  οφείλει,  μαζί  με  τα  δικά  του  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  να  υποβάλλει  και  τα  αντίστοιχα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του δανείζοντα φορέα.  

Οι  αλλοδαποί  είναι  υποχρεωμένοι  να  προσκομίσουν  ισοδύναμα  των  ανωτέρω  έγγραφα  αρμόδιας 

δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής.  Εάν  σε  κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της  ότι  δεν 
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εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή.   Μόνο σε 

περίπτωση  που  στη  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  οικονομικού  φορέα.  Στην  ως  άνω  ένορκη  βεβαίωση  ή 

υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν  εκδίδονται  τα συγκεκριμένα  έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο προσφέροντα οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της 

ένωσης, εκτός της περίπτωσης 6, όπου ο  ανωτέρω κατάλογος συμβάσεων υποβάλλεται από το μέλος της 

ένωσης, που θα παρέχει τις υπηρεσίες μέτρησης.   

Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  μέλος  της  ένωσης  δεν  μπορεί  να 

ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τότε  εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα 

εναπομείναντα μέλη, η σύμβαση εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή 

και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από 

την αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά. Εάν η ΕΕΑΕ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν 

επαρκούν  να  εκπληρώσουν  τους όρους  της σύμβασης  τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης 

πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

16. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά  παράβαση  της  ευρωπαϊκής  ενωσιακής  ή  εσωτερικής  νομοθεσίας  στον  τομέα  των  δημοσίων 

συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ),  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στα  άρθρα  345  επ.  ν.  4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017, 

στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της προσβαλλόμενης πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 

η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη  δημοσίευση  στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε  περίπτωση  παράλειψης  που  αποδίδεται  στην  αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της 

προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη  της  ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά  περίπτωση  κοινοποίησης  ή  γνώσης  και  λήγουν  όταν 

περάσει  ολόκληρη  η  τελευταία  ημέρα  και  ώρα  23:59:59  και,  αν  αυτή  είναι  εξαιρετέα  ή  Σάββατο,  όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του 

Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 

επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα  (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη  σύναψη  της 

σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 

άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  υπό  την 

επιφύλαξη  χορήγησης  από  το  Κλιμάκιο  προσωρινής  προστασίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  366  παρ.  1‐2  ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1‐4 π.δ. 39/2017.  

Η  προηγούμενη  παράγραφος  δεν  εφαρμόζεται  στην  περίπτωση  που,  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά  την,  κατά  τα  ως  άνω,  ηλεκτρονική  κατάθεση  της  προδικαστικής  προσφυγής  η  αναθέτουσα  αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 

το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 

εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της  ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα 

τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή 

πράξης. 
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  του άρθρου  372  ν.  4412/2016  κατά  των  εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων  του  π.δ.  18/1989,  την  αναστολή  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 

γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με  την  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  λογίζονται ως  συμπροσβαλλόμενες  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 

έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή  ή  αφορούν  στη  διαδικασία  ενώπιον  της  Α.Ε.Π.Π.  ή  το  περιεχόμενο  των  αποφάσεών  της.  Η 

αναθέτουσα αρχή,  εφόσον ασκήσει  την αίτηση  της παρ.  1  του άρθρου  372  του  ν.  4412/2016,  μπορεί  να 

προβάλει  και  οψιγενείς  ισχυρισμούς  αναφορικά  με  τους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  

Αντίγραφο  της  αίτησης  με  κλήση  κοινοποιείται  με  τη  φροντίδα  του  αιτούντος  προς  την  Α.Ε.Π.Π.,  την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 

του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως 

την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  του 

ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω  κοινοποιήσεις  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δύο  (2) 

ημερών  από  την  έκδοση  και  την  παραλαβή  της  ως  άνω  πράξης  του  Δικαστηρίου.  Εντός  αποκλειστικής 

προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ως  άνω  κοινοποίηση  της  αίτησης  κατατίθεται  η  παρέμβαση  και 

διαβιβάζονται  ο φάκελος  και  οι  απόψεις  των παθητικώς  νομιμοποιούμενων.  Εντός  της  ίδιας  προθεσμίας 

κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 

δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται ως  απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της  δικαστικής 
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απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 

την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία  για  την άσκηση και  η άσκηση  της αίτησης  ενώπιον  του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν  τη 

σύναψη  της  σύμβασης  μέχρι  την  έκδοση  της  οριστικής  δικαστικής  απόφασης,  εκτός  εάν  με  προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από  την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί 

διαφορετικά.   Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 

εκτέλεσή  της  ολοκληρώθηκε  πριν  από  τη  συζήτηση  της  αίτησης,  εφαρμόζεται  αναλόγως  η  παρ.  2  του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

κύρος  της  τελευταίας  δεν  θίγεται,  εκτός  αν  πριν  από  τη  σύναψη  αυτής  είχε  ανασταλεί  η  διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 

αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.    

17. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Υποσύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) ΚΥΑ. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 

άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του v. 4412/2016 (Α’ 147), με την 

επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός ματαιώνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ μετά από σχετική 

εισήγηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στις  περιπτώσεις  που  αναγράφονται  στο  άρθρο  106  του 

Ν.4412/2016.  

Η ΕΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με 

τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη 

των  όρων  της  ή  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  των  άρθρων  29  ή  32  του  Ν.4412/2016,  εφόσον,  στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η 

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη 

διαδικασία ή  να αναμορφώσει  ανάλογα  το αποτέλεσμά  της  ή  να αποφασίσει  την  επανάληψή  της από  το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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19. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με την Απόφαση της 281ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 19.04.2022 καθορίστηκε ο αριθμός 

μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν για το έτος 2023 σε σταθμούς κεραιών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα 

της χώρας. Με σκοπό την όσο δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική ομοιομορφία και ισοκατανομή του αριθμού 

των μετρήσεων, στο τέλος του κειμένου παρατίθενται Πίνακας και Χάρτης της χώρας, όπου απεικονίζεται ο  

γεωγραφικός και αριθμητικός χωρισμός του αριθμού των μετρήσεων στα ειδικά προς τούτο σχηματισμένα 

πέντε  τμήματα  της  χώρας.  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,  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

διαγωνισμού και την υπογραφή των συμβάσεων. Οι μετρήσεις πρέπει να περατωθούν το αργότερο μέχρι 

31.12.2023 και τα παραδοτέα να παραδοθούν το αργότερο μέχρι 31.01.2024. 

20.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η ΕΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει απευθείας στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, εντός ενός έτους 

από την υπογραφή της, το ίδιο αντικείμενο για το έτος 2024, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν 

γίνει από κοινού αποδεκτοί με την σύμβαση του διαγωνισμού για το έτος 2023. Σε περίπτωση χρήσης του 

δικαιώματος  προαίρεσης  για  το  έτος  2024  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής,  ο  ανάδοχος  εκάστου 

τμήματος  του  εν  λόγω  διαγωνισμού,  αποδέχεται,  χωρίς  τη  δυνατότητα  οποιασδήποτε  τροποποίησης  ή 

προσθήκης  των  ήδη  συμφωνηθέντων  στην  αρχική  σύμβαση  όρων,  τη  σύναψη  νέας  σύμβασης  για  την 

κάλυψη του ίδιου έργου που περιλαμβάνει η αρχική σύμβαση του διαγωνισμού (για το έτος 2023) και για 

το έτος 2024 χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την πραγματοποίηση των μετρήσεων με μέγιστο χρονικό 

διάστημα  επτά  (7)  μηνών  για  την  παράδοση  των  αποτελεσμάτων,  με  αμοιβή  ίση  με  αυτή  που 

κατακυρώθηκε στο διαγωνισμό για το έτος 2023. Σε αυτή την περίπτωση παραμένει  ίδιος ο αριθμός των 

προς μέτρηση σταθμών κεραιών ανά τμήμα (όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Δ της διακήρυξης), αλλά 

θα δοθούν νέες λίστες με σταθμούς κεραιών ανά τμήμα από την αναθέτουσα αρχή μετά τις υπογραφές των 

νέων συμβάσεων στο έτος 2024.  

Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ο εκάστοτε ανάδοχος, κατά την σύναψη της νέας 

σύμβασης, επισυνάπτει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΑΕ 

 

                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ :  

(Συστημικός Αριθμός….) 

ΑΞΙΑΣ : #...............# ΕΥΡΩ 

Εκτέλεση Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας από ………. σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα  

ΑΞΙΑΣ : #...............# ΕΥΡΩ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

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

 της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  καλούμενης  στο  εξής  ΕΕΑΕ,  νόμιμα 

εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του ΔΣ………………………. και 

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

με  ΑΦΜ…………………  –  νόμιμα  εκπροσωπούμενης  από  τον  κ……………………,  καλούμενης  στο  εξής 

«ανάδοχος»  

αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. την  αναγκαιότητα  της  ΕΕΑΕ  για  Εκτέλεση  Μετρήσεων  Ηλεκτρομαγνητικής    Ακτινοβολίας  από 

…….σταθμούς κεραιών (Τμήμα…….). 

2. την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό …. 

3. την  με  Νο.………………….  προσφορά  του  αναδόχου  στον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  συστημικό 

αριθμό………… 

4. την με αριθμό … απόφαση ανάθεσης της ΕΕΑΕ 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Παροχή Υπηρεσίας 

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

από τον  ανάδοχο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 αυτής. 

 

Διοικητική εντολή 

Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την ΕΕΑΕ στον ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της 

σύμβασης.   
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Έγγραφο 

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

εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπιών/e‐mails. 

Ημέρα 

Η ημερολογιακή ημέρα.   

Προσφορά 

Η  Τεχνική  και  Οικονομική  προσφορά  του  αναδόχου,  που  συνοδεύει  την  παρούσα  και  αποτελεί  με  αυτή 

ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. 

Σύμβαση 

Η παρούσα σύμβαση μεταξύ ΕΕΑΕ και αναδόχου.  

Παραδοτέα 

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο προς την ΕΕΑΕ σε εφαρμογή της σύμβασης. 

Τεκμηρίωση 

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

σύμβασης, και κάθε άλλο χειρόγραφο υλικό που συνοδεύει τα παραδοτέα. 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η  έγγραφη  επικοινωνία  μεταξύ  της  ΕΕΑΕ  και  του  αναδόχου  (έγγραφα,  διοικητικές  εντολές) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεμοιοτυπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ιδιοχείρως, ως 

ακολούθως: 

Για την ΕΕΑΕ: Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως, ΤΚ 153 10, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, maria.zappa@eeae.gr, 

τηλ.: 210 6506806,  

Για τον ανάδοχο: «_____________________», Ταχ.Δ/νση…, ΤΚ: … Πόλη …, mail …, τηλ …,  

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

εγγράφου και την απόδειξή του.   

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν με σειρά ιεραρχίας α) το παρόν κείμενο, β) τις διευκρινίσεις του 

αναδόχου  επί  της  προσφοράς  του  (εφόσον  έχουν  ζητηθεί  από  την  ΕΕΑΕ  και  έχουν  παρασχεθεί),  γ)  την 

προσφορά του αναδόχου, δ) τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  ανάθεση  εκτέλεσης  μετρήσεων  της  εκπεμπόμενης  Η/Μ  

Ακτινοβολίας  από  …………….  σταθμούς  κεραιών  για  το  Τμήμα…,  για  περίοδο  έξι  (6)  μηνών  για  το  2023, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό…. 

και της με Νο…….  προσφοράς του αναδόχου. 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο  ανάδοχος  εγγυάται  προς  την  ΕΕΑΕ  ότι  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα  με  τους 

όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης και ότι όλες οι υπηρεσίες θα πληρούν όλες τις ιδιότητες 

και  χαρακτηριστικά  που  προβλέπονται  στη  σύμβαση  και  ότι  θα  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές, 

λειτουργίες, αποτελέσματα και  ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα. Ο ανάδοχος φέρει 

εις ακέραιο την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων  

Για  την  πιστή  εφαρμογή  των  ανωτέρω,  καθώς  και  για  την  περίπτωση  αποζημίωσης  της  ΕΕΑΕ  εξαιτίας 

φθοράς  ή  ζημιάς που  τυχόν προκληθούν σε περιουσιακά  της στοιχεία από  τον ανάδοχο ή  το προσωπικό 

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

__________________________________________  για  το  ποσό  των  Ευρώ  _________________________________________________  (€ 

#_________#), (4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ) 

6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με  την με Νο……………….οικονομική του προσφορά ανέρχεται 

στο  ποσό  των  ....  Όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  υπολογίζονται  επί  του  καθαρού  ποσού,  χωρίς  ΦΠΑ,  και 

βαρύνουν τον ανάδοχο.   

Μετά  την  υπογραφή  της  παρούσης  δύναται  να  καταβληθεί  στον  ανάδοχο  έντοκη  προκαταβολή  που 

ανέρχεται  σε  ποσοστό  30%  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  έναντι  κατάθεσης  ισόποσης  εγγυητικής 

επιστολής. Το υπόλοιπο ποσοστό 70% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 200 του Ν.4412/2016). 

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ, με τραπεζική κατάθεση υπέρ του αναδόχου, με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται: 

‐    8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

‐   0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

‐       0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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‐   Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό    του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Για την εξόφληση απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων: 

1. Πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  για  την  καλή  εκτέλεση  των 

εργασιών,  επιτυχή  και  πιστή  εκπλήρωση  όλων  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  από  πλευράς  του 

αναδόχου.  

2. Τιμολόγιο του αναδόχου εκφρασμένο σε Ευρώ «επί πιστώσει», με τη συνολική αξία αριθμητικά και 

ολογράφως. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Οι  μετρήσεις  για  κάθε  τμήμα  πρέπει  να  περατωθούν  εντός  6  μηνών  από  την  υπογραφή  της  αντίστοιχης 

σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ενώ τα παραδοτέα πρέπει 

να παραδοθούν εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για κάθε τμήμα, ήτοι από  __________  έως 

________.  

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής,   που έχει συσταθεί για το 

σκοπό  αυτό  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ.  Η  Επιτροπή  παρακολουθεί  και  βεβαιώνει  την  πορεία 

εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εφόσον  διαπιστώσει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους 

συμβατικούς  όρους  ή  τις  προδιαγραφές,  δικαιούται  να  εφαρμόσει  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  219  του 

Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα το πολύ μέχρι το 

τέλος του έτους 2023 (για την πραγματοποίηση των μετρήσεων), σε κάθε δε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης 

Ιανουαρίου έτους 2024 (για την παράδοση των αποτελεσμάτων).   

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίσει  από  κάθε  τεχνική  άποψη  την  ποιότητα  των 

παρεχόμενων στην ΕΕΑΕ υπηρεσιών. Πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την καταλληλότητα 

των  διαδικασιών  που  θα  εκτελέσει  και  ειδικότερα  για  ό,τι  αφορά  στην  κατανόηση  των  αναγκών  και 

απαιτήσεων, την αντίληψη του αντικειμένου και των ιδιαιτέρων προβλημάτων, καθώς και τη μεθοδολογία, 

δομή, έλεγχο και προγραμματισμό εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
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α)  Να  τηρεί  τους  ισχύοντες  νόμους,  διατάγματα,  υπουργικές  αποφάσεις  και  τις  συναφείς  εν  γένει 

αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις: 

 σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που αναλαμβάνει 

 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  του  αναδόχου  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο  στους  αρμόδιους  φορείς  Κοινωνικής 

Ασφάλισης  κύριας  και  επικουρικής,  διαφορετικά  η  ΕΕΑΕ  δε  θα  επιτρέψει  σε  κανένα  εργαζόμενο  να 

εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή.  

β) Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα μέτρα Ασφάλειας‐Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ.   

γ) Να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικό του ότι α) ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη 

σχέση έχει με την ΕΕΑΕ, β) φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως αστικές και ποινικές ευθύνες 

και υποχρεώσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του 

το οποίο θα κριθεί από την ΕΕΑΕ ως ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο) 

μόλις ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως.   

Ο  ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  οποιεσδήποτε  φθορές  ή  ζημιές  προξένησε  ο  ίδιος  ή  το 

προσωπικό  του  κατά  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  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 ασφαλιστική εταιρεία. 

9.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Με  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ,  μπορεί  να  επιβληθεί  σε  βάρος  του  αναδόχου  ποινική  ρήτρα, 

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  218  του  Ν.4412/2016,  για  πιθανή  υπέρβαση  των  χρονικών 

προθεσμιών.  

Με Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα για μη 

προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  ή  τη  μη  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του 

αναδόχου (άρθρο 216 του Ν.4412/2016), κατά περίπτωση, ήτοι:  

 αν  δεν  εκτελεί  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  σύμφωνα  με  την  παρούσα  Σύμβαση  και  κατά  τον 

κατάλληλο τρόπο: Ευρώ Χίλια πεντακόσια (1.500,00€) 
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 εφόσον  δε  συμμορφώνεται  με  τις  υποδείξεις  των αρμοδίων  οργάνων  της Ε.Ε.Α.Ε.  ως προς  τον  τρόπο 

εκτέλεσης του Έργου του: Ευρώ Τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€) 

 αν  δε  φροντίζει  για  την  αποκατάσταση  των  ελλείψεων  ή  παραλείψεων:  Ευρώ  Τέσσερις  χιλιάδες 

(4.000,00€) 

Η ποινική ρήτρα αφορά κάθε κατά περίπτωση παράβαση. 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 αναδόχου ως έκπτωτου.  

Ο  κατά  τα  παραπάνω  ακατάλληλος  τρόπος  ή  πλημμελής  εκτέλεση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του 

ανάδοχου  προσδιορίζεται  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  μετά  από  εισήγηση  της  Επιτροπής 

Διαγωνισμού  της  ΕΕΑΕ,  κατά  την  κοινή  αντίληψη  και  πείρα,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να  έχει  οποιοδήποτε 

δικαίωμα  εκτός  εκείνου  της  έκφρασης  προς  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  της  δικής  του  γνώμης, 

πληροφόρησης, επεξήγησης γραπτώς. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με την απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος μπορεί να 

υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ,  μέσα  σε 

ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής 

απόφασης (άρθρο 205 του Ν.4412/2016). Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ, ύστερα 

από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ενστάσεων.  Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  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 

ανάδοχο. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 

Σε  περίπτωση  ενδεχόμενης  παραίτησης  του  αναδόχου,  κατά  την  διάρκεια  της  συμβατικής  χρονικής 

περιόδου,  καταπίπτει  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Η  ΕΕΑΕ  έχει  δικαίωμα  οποιασδήποτε 

νομικής  διεκδίκησης  από  θετικές  και  αποθετικές  ζημίες,  οι  οποίες  προκύψουν  από  την  αναφερόμενη 

συμπεριφορά του αναδόχου. 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η ΕΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης την παροχή υπηρεσιών 

μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σταθμών κεραιών για την ίδια γεωγραφική περιοχή της χώρας, 

για το έτος 2024. Ο αριθμός των προς μέτρηση σταθμών κεραιών θα παραμείνει ο ίδιος.  

Στην περίπτωση αυτή θα υπογραφούν  νέες συμβάσεις  (για  το  έτος 2024) μεταξύ ΕΕΑΕ και αναδόχου με 

τους  ίδιους  όρους  με  την  παρούσα.  Θα  έχει  διάρκεια  ισχύος  έξι  (6)  μηνών  για  την  πραγματοποίηση  των 

μετρήσεων και μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών με την παράδοση των αποτελεσμάτων. 

Η αμοιβή του αναδόχου θα είναι ίση με αυτή της παρούσας σύμβασης. 

Η ΕΕΑΕ δικαιούται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης με σχετική ανακοίνωση προς τον ανάδοχο το 

αργότερο εντός ενός έτους από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης για το έτος 2023. Στην περίπτωση 

αυτή,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  εντός  15  ημερών  από  τη  εκάστοτε  σχετική 

ειδοποίηση  όλα  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης.  Μετά  τον  επιτυχή  έλεγχό  τους  και  προκειμένου  να 
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υπογράψει  τη  νέα  σύμβαση,  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης 

ισόποση με αυτή της παρούσας σύμβασης. 

11. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο  συμβατικός  χρόνος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του 

Προέδρου της ΕΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί  να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής και ύστερα από σχετικό 

αίτημα  του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά 

δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η  συνολική 

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά 

τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος υποβάλλει το αίτημά του εντός 

15 το πολύ ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει την καθυστέρηση. 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της ΕΕΑΕ για την καταβολή 

συμβατικού  τιμήματος,  με  βάση  τους  όρους  της  σύμβασης,  σε  τράπεζα  της  επιλογής  του  που  λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα.  

Σε περίπτωση υπεργολαβίας, η ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στον ανάδοχο. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 28 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016. 

13. 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 ανάδοχος που επικαλείται 

ανωτέρα  βία  υποχρεώνεται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που 

συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  στην  ΕΕΑΕ  και  να  προσκομίσει  όλα  τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία  (άρθρο 204  του Ν.4412/2016). Η ΕΕΑΕ υποχρεούται  με απόφαση  του 

Προέδρου της να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, 

διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

14. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  ΕΕΑΕ  δικαιούται  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  όταν  συντρέχει  μία 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί  το  έργο με  τον  τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά  τις προς  τούτο 

επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις της ΕΕΑΕ.  

β)  όταν  ο  ανάδοχος  εκχωρεί  τη  σύμβαση  ή  μέρος  αυτής,  χωρίς  την  προηγούμενη  αναφορά  της  προς 

ανάθεση υπεργολαβίας στην προσφορά του. 
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γ) όταν λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του αναδόχου ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

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

δ)  όταν  διαπιστωθεί  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ένας  υποχρεωτικός  ή 

δυνητικός λόγος αποκλεισμού. 

Τα  αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  από  την  περιέλευσή  της  στον  ανάδοχο.  Κατ’  εξαίρεση,  η 

ΕΕΑΕ 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    ΕΕΑΕ  γνωστοποιήσει  εγγράφως  προς  τον  ανάδοχο  ότι  θεωρεί  την  παράβαση 

θεραπευθείσα. 

Με  την  μετά  από  καταγγελία  της  ΕΕΑΕ  λύση  της  σύμβασης  με  απόφαση  του Προέδρου  της,  ο  ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της ΕΕΑΕ: 

α) Να απόσχει από  τη διενέργεια  οποιασδήποτε 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  ΕΕΑΕ  όποια  εργασία  (ολοκληρωμένη  ή  μη)  έχει 

εκπονήσει  ή  έχει  στην  κατοχή  του,  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως  υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα 

(μαγνητικά ή μη).  

Το  συντομότερο  δυνατό  μετά  την  καταγγελία  της  σύμβασης,  η  ΕΕΑΕ  με  απόφαση  του  Προέδρου  της 

βεβαιώνει  την  αξία  του  παρασχεθέντος  μέρους  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  καθώς  και  κάθε  οφειλή 

έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η ΕΕΑΕ αναστέλλει  την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με    την σύμβαση προς τον 

ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η ΕΕΑΕ με απόφαση του προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζημίωση 

για κάθε ζημία που υπέστη λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της σύμβασης. 

15. 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 ΕΕΑΕ και ο ανάδοχος 

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.  

16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  ΕΕΑΕ,  ο  ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει  εμπιστευτικές 

πληροφορίες  που  του  δόθηκαν  ή  που  ο  ίδιος  ανακάλυψε  κατά  την  υλοποίηση  της  σύμβασης,  ούτε 
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κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα και  πληροφορίες  των  οποίων  λαμβάνει  γνώση σε  σχέση  με  τη  σύμβαση. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να δεσμευτεί στους περιορισμούς που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Γενικού 

Κανονισμού  Προσωπικών  Δεδομένων  (άρθρο  28  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016) και για τους εργαζόμενους του αλλά και για την 

περίπτωση  τυχόν  υπεργολαβίας  (στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να  προσκομιστεί  σχετική  σύμβαση  ή 

άλλη  νομική  πράξη  που  δεσμεύει  τον  εκτελούντα  την  επεξεργασία,  σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  άρθρο  του 

Γενικού  Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων).  Υποχρεούται  δε  να  μεριμνά ώστε  το  προσωπικό  του,  και 

κάθε  συνεργαζόμενος  με  αυτόν  να  τηρήσει  την  ως  άνω  υποχρέωση.  Σε  περίπτωση  αθέτησης  από  τον 

ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η ΕΕΑΕ 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 ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση  της  ΕΕΑΕ,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  ασυμβίβαστες  με  τις  υποχρεώσεις  του 

απέναντι  στην  ΕΕΑΕ.  Δεν  δεσμεύει  την  ΕΕΑΕ  με  κανένα  τρόπο  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  της 

συναίνεση. 

Κατά  την  εκτέλεση των καθηκόντων της,  η Επιτροπή Διαγωνισμού και όλα  τα  εξουσιοδοτημένα από  την 

ΕΕΑΕ 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 αναδόχου. 

17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης  συνεπάγεται  την  πλήρη  αποδοχή  των  όρων  που  περιέχει.  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.  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 ανάδοχος 

και η ΕΕΑΕ αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 





43 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

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 ………..,ΑΦΜ……..} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και  εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή 

στο  διενεργούμενο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  Νο………………  της….………….  για  εκτέλεση  του  αντικειμένου  του 

διαγωνισμού  ………………..  και  για  το  τμήμα  που  αφορά………………..  συνολικής  αξίας  του  τμήματος 

..................................., 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:  των  Εταιριών  της Ένωσης  ατομικά  για  κάθε  μια  από  αυτές  και ως  αλληλέγγυα  και  εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης.} 

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 πέντε (5) 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) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΕΑΕ 

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  (επωνυμία),  Οδός  ………….  Αριθμός  …….  Τ.Κ.  ………, 

Α.Φ.Μ……………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης},  

και  μέχρι  του ποσού  των  ευρώ.........................  για  την  καλή  εκτέλεση  της σύμβασης με  αριθμό...................  που 

αφορά στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις …………. με αντικείμενο …….………..……, 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 πέντε  (5) 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. 

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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ   

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (15)  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ  

Νομοί  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΕΡΑΙΩΝ 

(για το έτος 2023)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΚΕΡΑΙΩΝ 

(δικαίωμα προαίρεσης για 
το έτος 2024, 

 ποσοστού 100 %) 

1  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  Δράμας, Έβρου Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, 

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 

370  370 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Αττικής  750  750 

3  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 

Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, 
Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, 

Φθιώτιδος, Φωκίδος, Αιτωλ/νίας 

330  330 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Από περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

4  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, 
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, 

Αχαϊας, Ηλείας 

250  250 ΙΟΝΙΟΥ 

Από περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

5  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, 
Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, 

Ρεθύμνης, Χανίων 

300  300 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

           ΣΥΝΟΛΟ  2000  2000 
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Γεωγραφική απεικόνιση τμημάτων (15) 
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