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ΘΔΦΑΙΑΗΟ Α’ 

 

Άξζξν 1: Οξηζκνί  

1.1 «Αλάδνρνο ή Δξγνιάβνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε (Δξγ. Δπ.) ή 

Θνηλνπξαμία ή Έλσζε Δξγ. Δπ. πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνλ ΟΙΠ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ε νπνία ζα ζπλάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ ΟΙΠ.  

1.2 “Αλεμάξηεηνο Κεραληθόο» ή «Independent Engineer» ή «ΗΔ»,  

είλαη ε εηαηξία ζηελ νπνία έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ ΟΙΠ ηα θαζήθνληα ηνπ 

αλεμάξηεηνπ κεραληθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηε Π, θαη ε νπνία παξέρεη ηηο 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κεηαμχ ηνπο 

ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ.  

1.3 «Απνθαζίδνλ Όξγαλν», είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΙΠ.  

1.4  «Αξκόδην Σκήκα Θαηαζθεπήο», είλαη ην Σκήκα Έξγσλ ηνπ ΟΙΠ 

(ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ηνπο Σερληθνχο πκβνχινπο ηνπ) ην νπνίν δηνηθεί 

θαη δηεπζχλεη ην έξγν, ρνξεγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη ζεσξεί 

ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα. 

1.5 «Γηαγσληζκόο» ε παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε 

δχν ζηάδηα (1ν ηάδην - Πξνεπηινγή θαη 2ν ηάδην – Τπνβνιή νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ). 

1.6 «Γηαγσληδόκελνο», είλαη θάζε Δξγ. Δπ. ή Θνηλνπξαμία ή Έλσζε  Δξγ. 

Δπ. πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιεη πξνζθνξά.  

1.7 «Γηαρεηξηζηήο ηνπ Έξγνπ θαη Κειεηεηήο» ή «Project Manager and 

Designer” ή «PMD», είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ ΟΙΠ, ζηνλ νπνίν 

έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ ΟΙΠ (α) ε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπ 

Έξγνπ θαη (β) ε ππνζηήξημε ηνπ Αξκφδηνπ Σκήκαηνο Θαηαζθεπήο ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

1.8 «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο», έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηεο 

απνδίδεηαη ζηελ 12.8 ηεο παξνχζεο. 

1.9 «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο», έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηεο 

απνδίδεηαη ζηελ 12.1 ηεο παξνχζεο. 

1.10 «Δλδηαθεξόκελνο» είλαη ε Δξγ. Δπ. ή ε Θνηλνπξαμία Δξγ. Δπ. ή ε 

Έλσζε Δξγ. Δπ. πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ 

κε ηελ ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

1.11 «Έξγν», είλαη ην ηερληθφ έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Θεθάιαην 

Β΄ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη εμεηδηθεχεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο.  
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1.12 «Δξγνδόηεο» είλαη ν ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Ιηκέλνο 

Πεηξαηψο Α.Δ. («ΟΙΠ »)  

1.13 «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ» ή «Δπηηξνπή» («ΔΓ»), είλαη ε κφληκε 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ηνπ ΟΙΠ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ 34/16.1.2017 απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο ηνπ πκβνχινπ. 

1.14 «Suppliers Management Team», είλαη ε κφληκε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Αλάδεημεο Τπνςεθίσλ Πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΙΠ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ 35/16.1.2017 απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο ηνπ πκβνχινπ. 

1.15 Πξνεπηιεγήο,  ν Γηαγσληδφκελνο πνπ έρεη πξνθξηζεί ζην 2ν ηάδην ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

1.16 «Πξόζθιεζε ΔΔ», είλαη ε παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο 

1.17 «Πξόζθιεζε ΤΠ»,  είλαη ε πξφζθιεζε ππνβνιήο δεζκεπηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηελ νπνία ζα απεπζπλζεί ν ΟΙΠ ζηηο 

πξνεπηιεγείζεο Δξγ. Δπ., ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα. 

1.18 «Πξνζθέξσλ», είλαη ν Πξνεπηιεγήο πνπ ππνβάιιεη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζην 2ν ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

1.19  «ύκβαζε», ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ 

Αλάδνρν. 

1.20 «ύκβαζε Παξαρώξεζεο» («Π»), είλαη ε απφ 24 Ηνπλίνπ 2016 

ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηεο απφ 13 Φεβξνπαξίνπ 

2002 χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο 

Οξγαληζκφο Ιηκέλνο Πεηξαηψο ΑΔ ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Λφκν 

4404/2016. 

1.21 «ύκβνπινο Πξνδηαγξαθώλ θαη Δπίβιεςεο» ή «Specifications 

Consultant and Supervisor» ή “SCS”, είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ 

ΟΙΠ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 

πνηνηηθή επίβιεςε θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ 

ηνπ ΟΙΠ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ.  

1.22  «Σεύρε Γεκνπξάηεζεο», είλαη ε παξνχζα Πξφζθιεζε ΔΔ θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξά. 4.2, ηα νπνία ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο 

Πξνεπηιεγέληεο θαηά ηελ 2ν ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

1.23 «Σερληθνί ύκβνπινη», είλαη ν PMD, ν SCS. 

1.24 «Τπνςήθηνο» ή «Γηαγσληδόκελνο», είλαη ε ε Δξγ. Δπ. ή Θνηλνπξαμία 

ή Έλσζε Δξγ. Δπ. πνπ ζα ππνβάιιεη δεζκεπηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

ζηνλ Γηαγσληζκφ. 
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Άξζξν 2: Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ / πξνζεζκία ππνβνιήο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο 

2.1 Ζ έγθξηζε δεκνπξάηεζή ηνπ Έξγνπ έγηλε κε ηελ ππ. αξηζ. 819/7.7.2017 

Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΟΙΠ.  

2.2 Οη Δλδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ εξσηήζεηο / 

δηεπθξηλήζεηο επί ηεο Πξφζθιεζεο ΔΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

shiprepairinfrastructure-tender@olp.gr (Τπεχζπλνο: θνο Παληειήο 

Θαδαηδήο, ηει. +30 2104550203, fax: +30 2104550187. Δθφζνλ 

δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θηι., 

απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΙΠ ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

2.3 Ωο  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

απφ ηνπο Δλδηαθεξφκελνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 

νξίδεηαη ε 12ε επηεκβξίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00, θαη ε θαηάζεζε 

ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ απφ ηνπο Δλδηαθεξφκελνπο ζα γίλεηαη ζην 

θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Ο.Ι.Π. (Αθηή Κηανχιε 10, ΠΔΗΡΑΗΑ, 

Γξαθείν:215A). Κεηά ηελ πάξνδν ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο θαλέλαο 

θάθεινο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηνλ ΟΙΠ. Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Πξνεπηιεγέλησλ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ 

Πξφζθιεζε ΤΠ. 

2.4 Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δε δηεμαρζεί ε πην πάλσ δηαδηθαζία ηελ 

πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή αλ δηεμαρζεί κελ ε δηαδηθαζία αιιά δελ 

εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ θακία Δξγ. Δπ., απηή ζα δηελεξγεζεί ζε λέα 

εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηνπ ην Απνθαζίδνλ Όξγαλν ηνπ 

ΟΙΠ θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξίαο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

 

Άξζξν 3: Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνύ  

3.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε δχν ζηάδηα σο εμήο: 

1ν ηάδην – Πξνεπηινγή: Θαηά ην ζηάδην απηφ νη Τπνςήθηνη ζα θιεζνχλ 

λα απνδείμνπλ ηελ πνηνηηθή, ηερληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ δηαδηθαζία 

πξνεπηινγήο ζα γίλεη κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ ON/OFF  πνπ αλαθέξνληαη 
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θαησηέξσ ζην Άξζξν 15 θαη νη πξνεπηιεγέληεο Τπνςήθηνη (κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο πξνεπηινγή ηνπο) ζα θιεζνχλ ζην 2ν ηάδην λα 

ππνβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα 

ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ Τπνςεθίσλ πνπ έρνπλ 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ππφ 2.3 δηαδηθαζία θαη 

πξνζεζκία. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ζην 

Suppliers Management Team έλα πξψην πξαθηηθφ, ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ 

πίλαθα ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ πξνεπειέγεζαλ θαη ηνλ πίλαθα εθείλσλ 

πνπ δελ πξνθξίζεθαλ ζην 2ν ηάδην. Οη πην πάλσ πίλαθεο φπσο ζα 

επηθπξσζνχλ απφ ην Suppliers Management Team θαη ζα εγθξηζνχλ απφ 

ην Απνθαζίδνλ Όξγαλν ζα θνηλνπνηεζνχλ κε ζρεηηθή επηζηνιή 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ Δξγνδφηε ζηνπο Τπνςεθίνπο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, δεζκεπηηθή είλαη 

θαη ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο ή 

ζπκπξάμεηο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ζα ππνβιεζεί ήδε απφ ην 1ν ηάδην. 

 

2ν ηάδην – Τπνβνιή Πξνζθνξάο: Θαηά ην ζηάδην απηφ νη 

πξνεπηιεγέληεο Τπνςήθηνη ζα θιεζνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε (κε ηελ 

Πξφζθιεζε ΤΠ κε ηελ νπνία ζα ηνπο θνηλνπνηνχληαη θαη ηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο φπσο απαξηζκνχληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 θαησηέξσ) λα 

ππνβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζα 

ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη γηα ζεψξεζε ζην Suppliers Management Team 

ην πξαθηηθφ κε  ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ κε βάζε ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο απφ ηελ ρακειφηεξε ζηελ πςειφηεξε. Ζ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο πνπ ζα εθδνζεί απφ ην Απνθαζίδνλ Όξγαλν θαη ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ πξψην ζε θαηάηαμε Τπνςήθην, ν νπνίνο απφ εθείλε ηε 

ζηηγκή ζα απνηειεί ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 19, νπφηε θαη ζα θαηαζηεί Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππφινηπνπο 

Πξνζθέξνληεο κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Δξγνδφηε. 

Γηεπθξηλίδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, φηη ν Γηαγσληζκφο ζε θακία απφ ηηο δχν 

θάζεηο ηνπ δελ απνηειεί δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο 

ζχκβαζε θαη φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ησλ Γηαγσληδνκέλσλ απνηειεί εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηνπ ΟΙΠ θαη ζα 
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πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ή ηελ παξνπζία ησλ 

Γηαγσληδνκέλσλ, νη νπνίνη δελ απνθηνχλ δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ή 

πξφζβαζεο ζηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ή ζηα πξαθηηθά ηεο Δ.Γ. 

3.2 Ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά απζηεξψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΙΠ, φπσο πξνβιέπνληαη 

απφ ηε Π, νη απνθάζεηο ηνπ Δξγνδφηε είλαη ηειεζίδηθεο θαη θακία 

δηακαξηπξία ή έλζηαζε, πνπ ηπρφλ ζα ππνβιεζεί θαη’ απηψλ δελ ζα 

ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Δξγνδφηε. Ζ απφθαζε αλάζεζεο ζα θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν.  

Άξζξν 4: Σεύρε δεκνπξάηεζεο  

4.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε: 

i. ηνλ Λφκν 4404/2016 (ΦΔΘ Α’ 126/8.7.2016) θαη ηελ θπξσζείζα κε 

ην άξζξν 1 απηνχ απφ 24 Ηνπλίνπ 2016 «χκβαζε Παξαρψξεζεο 

ζρεηηθά κε ηε Υξήζε θαη ηελ Δθκεηάιιεπζε Οξηζκέλσλ Υψξσλ θαη 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ εληφο ηνπ Ιηκέλνο Πεηξαηψο», απφ θνηλνχ κε 

ηα πξνζαξηήκαηα απηήο, ε νπνία ζπλήθζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΙΠ, δπλάκεη ηεο νπνίαο ην Διιεληθφ Γεκφζην 

ρνξήγεζε ζηνλ ΟΙΠ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαηνρήο, ρξήζεο, 

δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξνχληαη κε απηήλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο, θαη 

ii. ηνλ Θαλνληζκφ Έξγσλ, Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ηεο ΟΙΠ ΑΔ, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

iii. Σηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

4.2 Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ινηπά ζηνηρεία, κε 

βάζε ηα νπνία ζα δηελεξγεζεί ν δηαγσληζκφο θαη ζα επηιεγεί ν Αλάδνρνο 

γηα ην Έξγν, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

ησλ πεξηερφκελσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο 

θαησηέξσ:  

(i) Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε ΔΔ,  

(ii) Ζ Πξφζθιεζε ΤΠ [κε ζπλεκκέλν ην ζρέδην ηεο Σύκβαζεο 

θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαη ζπλνδεπόκελε από ηα ινηπά iii) έσο ix) 

Τεύρε Δεκνπξάηεζεο], 

(iii) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ)  

(iv) Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) 
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(v) Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (ΣΠ) 

(vi) Σν Σηκνιφγην Κειέηεο – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Άξζξσλ 

(vii) Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ  

(viii) Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή 

Έξγνπ.  

(ix) Σν Υξνλνδηάγξακκα θαη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ.  

4.3 Δπίζεο νη Δλδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη πέξα απφ ηα 

παξαπάλσ ηεχρε πνπ ζα έρνπλ  ζπκβαηηθή ηζρχ θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα 

ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν, ζπκβαηηθή ηζρχ ζα έρνπλ επίζεο:  

(i) νη Δπξσθψδηθεο (EC) κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζπληάρζεθαλ νη 

ηερληθέο κειέηεο (EC1, EC2, EC3, EC7, EC8),  

(ii) νη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή 

ηνπ Τ.Γ.Δ.),  

(iii) νη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ο.Σ.  

(iv) θάζε άιιε πξνδηαγξαθή, απαίηεζε, πξφηππν ή ηερληθή νδεγία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε Π θαη ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη 

ππφςηλ ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο. 

Άξζξν 5: Γιώζζα δηαδηθαζίαο  

5.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία 

απηήο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο ηνλ Δξγνδφηε θαη 

ηνπο ηερληθνχο ζπκβνχινπο ηνπ, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε.  

5.2 Δπίζεο, νη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ 

Γηαγσληδνκέλσλ, ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ ΟΙΠ ζα γίλνληαη 

επίζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Άξζξν 6: Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ  

6.1 Όια ηα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ 

θφξνπο, δαζκνχο θ.ι.π. πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο Φ.Π.Α. 

βαξχλεη ηνλ Δξγνδφηε.  

6.2 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεληαία κεηά απφ ζχληαμε θαη ζεψξεζε ησλ 

αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Έξγνπ θαη ππνβνιή 

πηζηνπνηήζεσλ θαη ινγαξηαζκψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ 
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ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ην Αξκφδην Σκήκα Θαηαζθεπήο. Ζ 

πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.  

Άξζξν 7: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό  

7.1 Ζ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ ζα απνηειέζεη 

ηεθκήξην φηη θάζε πξνεπηιεγείζα Δξγ. Δπ. ή πξνεπηιεγέλ ζρήκα έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ θαη γλσξίδεη 

πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. πγθεθξηκέλα νη 

Πξνεπηιεγέληεο ζα νθείινπλ λα απνθηήζνπλ πιήξε γλψζε φισλ ησλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φζσλ 

νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, θαη ζπλεπψο ε ππνβνιή νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ ζα απνηειέζεη ηεθκήξην φηη:  

(i) Έρνπλ ειέγμεη, γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φιεο ηηο γεληθέο θαη 

ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηδηαίηεξα ηε Λαππεγνεπηζθεπαζηηθή 

Εψλε ζην Πέξακα.   

(ii) Δπίζεο έρνπλ κειεηήζεη, γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηα εγθεθξηκέλα 

δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

θάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (ππφ άξζξν 4.2.).  

(iii) Δρνπλ ειέγμεη θαη γλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

λαπζηπινΐαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

7.2 Ζ ελδερφκελε παξάιεηςε ηνπ Πξνεπηιεγέληνο λα ελεκεξσζεί κε θάζε 

δπλαηή πιεξνθνξία γηα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη φξνπο ζα γίλεηαη κε 

ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ηνλ 

απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε γηα πιήξε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ ηειηθψο επηιεγεί σο 

Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ.  

7.3 Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, νη Πξνεπηιεγέληεο ζα εγγπεζνχλ πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 

ππνβάινπλ κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο θαη κε ηελ χκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί, ν Αλάδνρνο ζα παξαηηεζεί ξεηά από ην δηθαίσκα λα 

επηθαιεζηεί ή λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο 

ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Δπίζεο, δηα ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο νη Πξνεπηιεγέληεο ζα απνδερηνχλ αλεπηθχιαθηα φηη εθ’ φζνλ 

επηιεγνχλ Αλάδνρνη ζα αλαιάβνπλ αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
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εξγαζηψλ θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε 

φινπο ηνπο φξνπο, ζρέδηα κειέηεο θιπ, θαζψο θαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη ήδε κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε ΔΔ 

ζην θαησηέξσ Άξζξν 9.  

7.4 Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, 

Φαθέισλ Πξνζθνξάο θιπ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β΄ 

Άξζξν 8: Σίηινο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ  

8.1 Σίηινο ηνπ έξγνπ:  

«Βειηίσζε Τπνδνκψλ Λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πισηψλ δεμακελψλ)– Φάζε Α»  

8.2 Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:  

Λαππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε Πεξάκαηνο, Πέξακα Αηηηθήο. 

8.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ:  

Σν παξφλ έξγν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ, 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη θαηαζθεπή 

λέσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο λέαο πισηήο δεμακελήο 

22.000tn. Οη εξγαζίεο ζπλνςίδνληαη ζε εξγαζίεο εθζθαθήο ππζκέλα, ζηελ 

θαζαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ λαχδεησλ ηεο δεμακελήο Πεηξαηά ΗΗ, ζηελ 

θαηαζθεπή παζζάισλ γηα ηε ζεκειίσζε ησλ λέσλ λαχδεησλ κε βξαρίνλεο 

νιίζζεζεο, ζηε κεηαθνξά ηεο δεμακελήο Πεηξαηάο ΗΗ ζε λέα ζέζε θαη ηελ 

ζχλδεζε ησλ δεμακελψλ κε ηνπο θξεπηδφηνηρνπο. Οη απαηηνχκελεο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο ππνδνκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

λέαο πισηήο δεμακελήο θαη ηεο Πεηξαηάο ΗΗ ζηε λέα ηεο ζέζε, 

θαηαζθεπάδνληαη εθ λένπ θαη πεξηιακβάλνπλ δίθηπν ηζρπξψλ ξεπκάησλ, 

δίθηπν παξνρήο χδαηνο γηα ηελ πισηήο δεμακελή Πεηξαηάο ΗΗ ζηε λέα ζέζε 

ηεο, θαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο γηα ηνπο ρψξνπο ησλ ππνζηαζκψλ.  

Άξζξν 9: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ –Παξάβαζε όξσλ εθηέιεζεο 

έξγσλ – Πνηληθέο ξήηξεο  

9.1 Γηάξθεηα Θαηαζθεπήο:  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα δηαξθέζεη θαηά ην κέγηζην ελελήληα ηξεηο (93) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, φπσο ζα 

αλαιχεηαη θαη ζην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηνπο 

Πξνεπηιεγέλεηεο. 

9.2 Ο Δξγνδφηεο ζα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ χκβαζε εθφζνλ παξέιζεη 

ε πην πάλσ πξνζεζκία ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 

δελ ζα ζπληξέρεη πεξίπησζε ζπκβαηηθήο παξάηαζεο απηήο.  

9.3 Οη Δλδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη ήδε λα γλσξίδνπλ φηη γηα θάζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππέξ ηεο ΟΙΠ Α.Δ. πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηνπο 
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φξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, αλεμαξηήησο ηπρφλ δεκηάο πνπ ππέζηε ε 

ΟΙΠ ΑΔ εμαηηίαο απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο.  

9.4 Γελ γίλεηαη θαηάπησζε πνηληθήο ξήηξαο:  

i. Όηαλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε παξάβαζε ξεηήο 

ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ή γεληθφηεξα ζε αληηζπκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΙΠ ή ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, φπσο ε 

ηειεπηαία νξίδεηαη ζην άξζξν 23 ηεο Π.  

ii. Όηαλ ε παξάηαζε πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηελ χκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ 

κε ηνλ φξν ηνπ κε θαηαινγηζκνχ πνηληθψλ ξεηξψλ.  

9.5 Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

i. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο, έσο ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, 

ζα θαηαπίπηεη πνηληθή ξήηξα ίζε κε δέθα ρηιηάδεο (10.000) Δπξψ 

αλά εκεξνινγηαθή εκέξα. 

ii. Γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ζα θαηαπίπηεη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 

είθνζη ρηιηάδεο (20.000) Δπξψ αλά εκεξνινγηαθή εκέξα. 

iii. Δάλ νη πνηληθέο ξήηξεο αλέιζνπλ ζην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξα. 12.8 

θαησηέξσ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη νη ιφγνη επηβνιήο ηεο πνηλήο, ε ΟΙΠ Α.Δ δηθαηνχηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε χκβαζε εμαηηίαο ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε 

ζα θαηαπίπηεη ππέξ απηήο ε αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

iv. Ο Δξγνδφηεο ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

Αλάδνρν νπνηαδήπνηε άιιε πνηληθή ξήηξα επηβιεζεί ζε απηφλ απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε Π θαη ε 

νπνία ζα ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε κε ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 10: Τπνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  από ηνπο Πξνεπηιεγέληεο  

10.1 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ Πξνεπηιεγέλησλ, ζα ππνβιεζεί ζην 2ν ηάδην 

θαη ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε 

ηηκνινγίνπ. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα αλαθέξνληαη 
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ζε εξγαζίεο νινθιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, 

πεξηιακβάλνπλ ην λφκηκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ 

νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ζα θαιχπηνπλ φια ηα άκεζα ή έκκεζα 

έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ θαη απνηεινχλ ηελ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ. Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη θαη 

ην ηειηθφ ηίκεκα γηα φιν ην έξγν.  

10.2 Σα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

ησλ πξνζθεξφλησλ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε ΤΠ. 

Άξζξν 11: Θξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ  

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθά ρακειφηεξε 

πξνζθεξφκελε ηηκή (νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

Άξζξν 12: Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο  

12.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ θαηαηίζεηαη  απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο, ήδε θαηά ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ (1ν ηάδην), Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην 

Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο  ηεο παξνχζαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ, ήηνη πνζνχ ηξηαθνζίσλ 

κηα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα νθηψ επξψ (301.878 €). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εγγπεηηθή ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ Τπνςεθίσλ θαη ζηα 

δχν ζηάδηα ζαλ λα επξφθεηην γηα κηα εληαία δηαδηθαζία.  

12.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη ζηνλ Δξγνδφηε  θαη ζε πεξίπησζε 

δηαγσληδφκελεο Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο.   

12.3 θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ 

ππεξνχ ε εγγχεζε δελ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε.  

12.4 Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ πιήξσο ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζα γίλνληαη δεθηέο, αλ 

έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) εκεξψλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

12.5 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δξγνδφηε 

εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο (α) ν Γηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ή (β) ν Πξνεπηιεγήο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ή αλ απηφο απιψο δελ ππνβάιιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ή (γ) αλ ν 

πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά 
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θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

ή (δ) αλ νη παξαπάλσ παξάζρνπλ ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ  

αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ.  

12.6 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί (κεηά απφ ζρεηηθή 

ζπλελλφεζε κε ην Αξκφδην Σκήκα Θαηαζθεπήο):  

12.7 (α) ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο πνπ δελ πξνεπηιέγεζαλ ην αξγφηεξν εληφο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

επηζηνιήο γλσζηνπνίεζεο ηνπ Δξγνδφηε ζηνπο Τπνςεθίνπο (βι. παξα. 

3.1/1Ο Σηάδην.) 

(β) ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο 

Δθηέιεζεο θαη,  

(γ) ζηνπο Πξνεπηιεγέληεο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξα. 19.1. 

12.8 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα απαηηεζεί ε παξνρή Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ανξίζηνπ δηάξθεηαο, πνπ ζα αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ νη Γηαγσληδφκελνη ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ ήδε απφ ηελ παξνχζα θάζε φηη ζε εγγχεζε ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπ γηα ηελ θαιή, άξηηα θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη 

ηεο έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πξνο ηνλ Δξγνδφηε (επηπιένλ ηεο θαηάζεζεο ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο) ν Δξγνδφηεο ζα παξαθξαηεί απφ θάζε 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΑΛΑΓΟΥΟΤ πνζνζηφ 5% σο απφζβεζε πξνθαηαβνιήο πνπ 

ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη 10% επί ηεο αμίαο ησλ ζ’ απηφλ 

αλαγξαθνκέλσλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ, ην νπνίν (πνζνζηφ) 

ζα παξακέλεη ζηα ρέξηα ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, σο επηπιένλ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. Ο Δξγνδφηεο ζα παξαθξαηήζεη θαη ζα επηζηξέςεη εγγπήζεηο 

(πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο) ζηνλ Αλάδνρν 

κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, σο 

εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ.  

12.9 ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, νη εγγπήζεηο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο.  

12.10 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπο. Οη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδηδφκελεο απφ ην ΣΚΔΓΔ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
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Άξζξν 13: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  

13.1 Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δεζκεχεη ηνπο 

Τπνςεθίνπο θαη’ αλψηεξσ γηα δηάζηεκα εθαηφλ πελήληα (150) εκεξψλ, 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγξάθνπ 2.3., εθηφο εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

Τπνςήθηνο δελ πξνεπηιεγεί νπφηε θαη παχεη λα είλαη δεζκεπηηθή γηα απηφλ.   
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ΄ 

Άξζξν 14: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό  

14.1 Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επνκέλνπ Άξζξνπ 15, ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Γηαγσληζκνχ γίλνληαη δεθηέο: 

Α) Κεκνλσκέλεο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο: 

(i)   εγγεγξακκέλεο ζην ειιεληθφ κεηξψν ΚΔΔΠ κε ηελ θαηνρή 

εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ 5εο ηάμεο θαη άλσ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο (ΟΓΟ, 

ΤΓΡ, ΟΗΘ, ΙΗΚ, Ζ/Κ). 

(ii)   εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγνιεπηψλ ηεο Δ.Δ., ή/θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. ή/θαη ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ., ζε θαηεγνξία θαη ηάμε αληίζηνηρεο 

κε ηηο παξαπάλσ ηνπ ΚΔΔΠ. 

(iii) πξνεξρφκελεο απφ θξάηε ηεο  Δ.Δ., ή/θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. ή/θαη ησλ 

θξαηψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ., φπνπ δελ 

ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ 

έρνπλ εθηειέζεη ζε θξάηε ηεο  Δ.Δ., ή/θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. ή/θαη απηψλ πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. παξφκνηα (πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά) έξγα κε ην δεκνπξαηνχκελν θαη πιεξνχλ ηηο ίδηεο ηππηθέο 

θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο κε ηηο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο ησλ 

παξαπάλσ εδαθίσλ. 

Β) Θνηλνπξαμίεο ή Δλψζεηο Δξγ. Δπ., ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ αλάζεζε ζε Έλσζε εηαηξηψλ απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη έηνηκε θαη λα ιάβεη ηελ κνξθή Θνηλνπξαμίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξα. 19.2 ή φπνηαο ηπρφλ παξάηαζεο 

ηνπ ρνξεγεζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 

Κάζε Εξγνιεπηηθή Επηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη κεκνλσκέλα ή ζε έλα θαη κόλν 

θνηλνπξαθηηθό ζρήκα ή Έλσζε (επί πνηλή απνθιεηζκνύ), ελώ θάζε Υπνςήθηνο ζα 

πξέπεη λα πιεξνί θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ Δηαγσληζκνύ ηηο πην πάλσ 

πξνϋπνζέζεηο. 
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Άξζξν 15: Θξηηήξηα Δπηινγήο 

15.1 Θξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο (ON/OFF) 

Θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζα κεηάζρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή 

σο κέινο Θνηλνπξαμίαο ή σο κέινο Έλσζεο νθείιεη λα δηαζέηεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:  

1. Λα κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη λα 

κελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

2. Λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε 

νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε 

αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή 

ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε γηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  

β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Κατνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ππ’ αξηζκ. 

98/742/ΘΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ  

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 

ηεο ππ’αξηζκ. 91./308/ΔΟΘ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  

ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Θ)  

ζη) απάηε (386-388 Π.Θ.)  

δ) εθβίαζε (385 Π.Θ.)  

ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Θ.)  

ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Θ.)  

η) δσξνδνθία (235-237 Π.Θ.)  

θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Θ.).  
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3. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή 

λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε 

αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.  

4. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ 

θφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Λνκνζεζία (ζε πεξίπησζε 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.  

5. Λα κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβιήζεθε 

πνηλή πνπ λα ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο 

(δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ).  

6. Λα κελ έρεη απνβιεζεί ε ίδηα ε εηαηξία (ή νπνηνδήπνηε άιιν λνκηθό ή 

θπζηθό πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα καδί ηεο κε ηξόπν πνπ - 

θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ Εξγνδόηε - ππάξρεη πξαγκαηηθή δηαζύλδεζε 

καδί ηεο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ) θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ή λα κελ ηεο έρεη επηβιεζεί παξφκνηα θχξσζε (φπσο 

θαηάπησζε εγγπεηηθήο, θήξπμε έθπησηνπ, θαηαγγειία ζύκβαζεο) απφ 

θαηαζθεπαζηηθφ ή άιιεο κνξθήο έξγν, ηδίσο δε ηνπ ΟΙΠ ή άιιεο εηαηξίαο 

αλήθνπζαο ζηνλ ίδην φκηιν επηρεηξήζεσλ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ΟΙΠ. 

7. Να κελ έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ ή ζε βάξνο ζπλδεδεκέλεο 

κ’ απηόλ εηαηξίαο ή ζε βάξνο εηαηξίαο αλήθνπζαο ζηνλ ίδην όκηιν κε ηνλ 

ππνςήθην θύξσζε γηα παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ ειεύζεξνπ 

αληαγσληζκνύ, ή λα κελ έρεη, ζην πιαίζην θίλεζεο ζε βάξνο ηνπ 

δηαδηθαζίαο γηα παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, 

απνδερζεί δεζκεύζεηο ή νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο ππόζεζεο ν ίδηνο ή 

ζπλδεδεκέλε κ’ απηόλ εηαηξία ή εηαηξία αλήθνπζα ζηνλ ίδην όκηιν.Σε 

πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε απαγόξεπζε απηή ηζρύεη γηα όια ηα 

κέιε ηεο. 
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15.2 Θξηηήξηα Υξεκαηνδνηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Ηθαλόηεηαο (ON / OFF)  

Θάζε Γηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πιεξνί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα:  

1. Λα έρεη κέζν φξν εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) 

έηε κεγαιχηεξν απφ είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα επξψ (25.000.000 €). 

2. Λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο παξφληνο Έξγνπ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 

Σε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Εξγνιεπηηθώλ Εηαηξηώλ ηα παξαπάλσ ππό 

1) θαη 2) θξηηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη ζην ζύλνιό ηνπο από έλα ηνπιάρηζηνλ 

κέινο ηεο.  

 

15.3 Θξηηήξηα Σερληθήο Ηθαλόηεηαο (ON / OFF) 

Θάζε Γηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πιεξνί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ 

ηερληθά θξηηήξηα:  

1. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή εκπεηξία θαηαζθεπήο ιηκεληθψλ έξγσλ, ε 

νπνία ζα  θαιχπηεηαη κε ηελ εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ, ηα ηειεπηαία 7 

ρξφληα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επξψ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ 

(30.000.000 €),  εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απφ απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

παξφληνο Έξγνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πην πάλσ έξγα ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαιεθζεί 

εληφο ηεο ηειεπηαίαο 7εηίαο (απφ ηελ εκεξνκελία εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο) θαη επίζεο απηά ζα πξέπεη είηε λα έρνπλ νινθιεξσζεί 

επηηπρψο (εθηειεζκέλα έξγα) είηε λα εθηεινχληαη θαλνληθά (ελ εμειίμεη 

έξγα). Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηα ελ εμειίμεη έξγα ν Γηαγσληδφκελνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

Άξζξνπ 16 θαησηέξσ, φηη νη εθηειεζκέλεο εξγαζίεο κέρξη ζηηγκήο 

ηζνχληαη κε ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο εθηέιεζε ή εθηειεί ηα πην πάλσ 

έξγα σο κέινο Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη 

νινθιήξσζε επηηπρψο ηελ εθηέιεζε ηνπο ή εθηέιεζε (κέρξη ζηηγκήο) 

ηηο εξγαζίεο ηνπο (γηα ηα ελ εμειίμεη έξγα), ν ίδηνο κφλνο ηνπ ζε 
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πνζνζηφ 100% ή αλ ηα έξγα απηά απνηεινχζαλ κέξνο κεγαιχηεξνπ 

έξγνπ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη  ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ηνπ 

αληηζηνηρνχζε (ή πνπ αληηζηνηρεί απφ ηηο κέρξη ζήκεξα εθηειεζκέλεο 

απφ απηφλ εξγαζίεο) ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

παξφληνο Έξγνπ.   

2. Θα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη, δηαζέζηκν γηα ην έξγν,  εμεηδηθεπκέλν 

αμηφπηζην απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ  θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

θαη’ ειάρηζηνλ: δχν (2) πισηνχο γεξαλνχο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 

εθάζηνπ 100tn, δχν (2) ξπκνπιθά ηππνδχλακεο εθάζηνπ 1000hp θαη 

δχν (2) θνξηεγίδεο ρσξεηηθφηεηαο 500θπβηθψλ κέηξσλ ε θαζεκία.  

3. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 θαη ISO 

14001:2014 ή ηζνδχλακα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:  

Σε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Εξγνιεπηηθώλ Εηαηξηώλ ηα παξαπάλσ ππό 

1) έσο 3) θξηηήξηα ηερληθήο ηθαλόηεηαο ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη ζην ζύλνιό ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ από ην κέινο ηεο πνπ θαηέρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηε ζύκπξαμε 

(Leader).  

 

Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

16.1 Γηθαηνινγεηηθά Πνηνηηθήο Δπηινγήο   

Α) Θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ, 

κεκνλσκέλα ή σο κέινο Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη 

ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 15.1, πξνζθνκίδνληαο ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηα παξαθάησ ελ ηζρχ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα:  

1. πζηαηηθά έγγξαθα λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο παξαθάησ: 

(α) επίζεκν ή λφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο 

Θσδηθνπνηεκέλνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο,  

(β) ην Σεύρνο ηνπ ΦΔΘ ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε ηειεπηαία απφθαζε κε 

ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ην ηειεπηαίν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο θαη νξίζηεθαλ νη εθπξφζσπνί ηεο.  

(γ) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, κε ηελ νπνία λα 

δειψλεηαη φηη ε εηαηξία δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε 

εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη νη 
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εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ αλαζηαιεί θαη φηη ε εηαηξεία δελ ηειεί  ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ζε δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή δηαρείξηζεο ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο 

πηζησηέο θαη δελ βξίζθεηαη ζε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία (εμπγίαλζε θιπ). 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ 4: 

Επηζεκαίλεηαη όηη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά (κε πηώρεπζεο, 

εθθαζάξηζεο θιπ) πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ (καδί κε ηα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα δεηεζνύλ) από ηνλ πξνζσξηλό Αλάδνρν κηα εκέξα 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο θαη λα παξακέλνπλ ζε ηζρύ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο. Εάλ απηά ηα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδνληαη από 

ηελ νηθεία ρώξα είλαη δπλαηόλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε 

ή, όπνπ απηή δελ πξνβιέπεηαη, από ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ δηθαζηηθήο 

ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ θνξέα 

ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ.  

2. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνχ ηζφηηκν έγγξαθν ην 

νπνίν εθδίδεηαη απφ Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο θαη απφ ην νπνίν εκθαίλεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο παξ. 15.1 πεξ. 2. ε πεξίπησζε πνπ ην πνηληθφ κεηξψν δελ 

είλαη ιεπθφ, ππνβάιιεηαη έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, 

ζηελ νπνία δηεπθξηλίδνληαη ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαινγηζζεί 

νη θαηαδίθεο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην απφζπαζκα. 

3. Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ν Γηαγσληδφκελνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο). 

4. Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ν Γηαγσληδφκελνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

5. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγ. Δπ. εγγεγξακκέλεο ζην ΚΔΔΠ ή πξνεξρφκελεο απφ 

ρψξεο πνπ ηεξνχληαη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, 

πξσηφηππε ή επηθπξσκέλε, απφ ηελ αξκφδηα αξρή, Δλεκεξόηεηα 
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Πηπρίνπ ή Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ζε απηνχο. ην πηζηνπνηεηηθφ ζα 

κλεκνλεχνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ζηνλ 

θαηάινγν, θαζψο θαη ε θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θαηάινγν απηφ, 

ψζηε λα πξνθχπηεη ε ηάμε φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.  

Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγ. Δπη. πξνεξρφκελεο απφ ρψξα φπνπ δελ ηεξνχληαη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη  φηη πιεξνί ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ππφ ηηο νπνίεο γίλνληαη 

δεθηέο ζηε δηαδηθαζία νη αληίζηνηρεο κε απηέο Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε 

αλσηέξσ. 

6. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ (ή ζε 

πεξίπησζε ζχκπξαμεο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ ηεο) φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο 5, 6 θαη 7 ηεο παξα.15.1. 

7. Δπίζεκν αληίγξαθν απφ ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο, ζην νπνίν ζα 

εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ κε ην νπνίν ζα 

νξίδνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 

ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ γηα ην Γηαγσληζκφ θαζψο θαη ν 

νξηζκφο αληηθιήηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πέξαλ ηεο πην πάλσ απφθαζεο ζε 

πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο ν νξηζκφο ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ 

Γηαγσληδφκελνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε 

Γ) θαησηέξσ. 

8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ θαη αληηθιήηνπ πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνςεθίνπ, κε ηελ νπνία απηφο 

απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ σο εθπξφζσπνο ρσξίο φξνπο ή επηθπιάμεηο.  

 

Β) Σα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη, επηπιένλ, λα πξνζθνκίζνπλ 

αληίζηνηρα ηα αλσηέξσ ππφ Α) έγγξαθα κεηαθξαζκέλα απφ ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ Πξνμεληθή Αξρή ε Γηθεγφξν. Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά [πιελ ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ ζύζηαζεο 

ππό Α)1.(α) θαη (β) ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

πξνζθνκηζζνύλ], απηά κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε δήισζε ή φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ηέηνηα, απφ επίζεκε δήισζε πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, πκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ 
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Δπαγγεικαηηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. ηε 

δήισζε απηή ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ρψξα. Αλ δηαπηζησζεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά 

ηφηε ε δηαγσληδφκελε απνθιείεηαη απφ ηε δεκνπξαζία. 

Γ) ε πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηα ππφ 

αλσηέξσ Α) έγγξαθα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηνλ Γηαγσληδφκελν (φπνηα 

ζπλάδνπλ κε ηε κνξθή ηνπ ζχκπξαμεο) θαη επηπιένλ γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην ζπκθσλεηηθφ ηεο ζχζηαζεο ηεο 

Θνηλνπξαμίαο ή ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηεο Έλσζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

ν Δπηθεθαιήο (Leader) ηεο Θνηλνπξαμίαο ή ηεο Έλσζεο θαη κε ην νπνίν ζα 

δειψλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  

i) ε εθ κέξνπο ησλ Δξγ. Δπηρ. απνδνρή ηεο απφ θνηλνχ ππνβνιήο ηεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζηηο Θνηλνπξαμίεο αξθεί λα πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ζθνπφ ηεο ζχζηαζήο ηεο),  

ii) ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηηο σο άλσ ζπκπξάμεηο,  

iii) ν θνηλφο εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο ησλ ζπκπξαηηφλησλ ή 

θνηλνπξαθηνχλησλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο ΟΙΠ ΑΔ θαη  

iv) φηη ηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο ζα είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν 

ππεχζπλα έλαληη ηεο ΟΙΠ ΑΔ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ζε 

πεξίπησζε δηαδνρήο, εηδηθήο ή νηνλεί θαζνιηθήο, ζα έρνπλ δεζκεχζεη θαη 

ηνπο δηαδφρνπο ηνπο φηη ζα ζπλερίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Θνηλνπξαμία 

κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

 

Γ) ε πεξίπησζε ρξήζεο Τπεξγνιάβνπ/σλ ν Τπνςήθηνο πξέπεη επηπιένλ ησλ 

αλσηέξσ λα ππνβάιεη δήισζε (ζχκθσλα κε ην Θεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο ΔΔ γηα αλάζεζε κέξνπο ηνπ Έξγνπ ζε ππεξγνιάβν πνπ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, δελ ζα δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην 

40% ηνπ Έξγνπ, θαη ε νπνία δήισζε ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππεξγνιάβνπ/σλ, ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ ζα αλαηεζεί ζε απηφλ/νπο, θαζψο 

επίζεο δήισζε ηνπ/ηνπο ππεξγνιάβνπ/σλ φηη ην απνδέρεηαη/νληαη.  
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16.2 Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο Υξεκαηνδνηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Ηθαλόηεηαο1  

Θάζε Γηαγσληδφκελνο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηα πξνζφληα ηεο παξα. 

15.2 πξνζθνκίδνληαο ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηα 

παξαθάησ ελ ηζρχ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα: 

1. Παξνπζίαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ηεο εηαηξείαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) νηθνλνκηθψλ 

ρξήζεσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ 

(25.000.000€).  

2. Βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 

Θξίλεηαη επαξθήο σο απφδεημε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, έγγξαθν 

ηξάπεδαο πνπ δειψλεη φηη ζπλεξγάδεηαη κε Τπνςήθην θαη ζα εμεηάζεη 

αίηεζή ηνπ γηα ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ίζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

16.3 Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο Σερληθήο Ηθαλόηεηαο2  

Θάζε Γηαγσληδφκελνο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηα πξνζφληα ηεο παξα. 

15.3, πξνζθνκίδνληαο ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηα 

παξαθάησ ελ ηζρχ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα:  

1. Θαηάινγν φισλ ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ ηεο ηειεπηαίαο 7εηίαο ζπλνδεπφκελν 

(α) απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πεξαίσζεο ή ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο (γηα ηα 

νινθιεξσκέλα έξγα) απφ ηνλ αληίζηνηρν θχξην ηνπ έξγνπ θαη/ή (β) 

βεβαηψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην εθηειεζκέλν ηκήκα ησλ ιηκεληθψλ ηνπ 

έξγσλ πνπ εθηειεί ε εηαηξία (γηα ηα ελ εμειίμεη έξγα), ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη ζαθψο ε πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πεξ. 1  ηεο παξ. 15.3). 

2. Θαηάινγν κε ην εμεηδηθεπκέλν αμηφπηζην απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη 

πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ε Δξγ. Δπ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε δηαζεζηκφηεηαο 

ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ιηκεληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 15.3 πεξ. 2, ν Γηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ζπλεκκέλα: 

                                                           
1
 Βι. αλφηέρφ θαη Σεκαληηθή Σεκείφζε 2 

2
 Βι. αλφηέρφ θαη Σεκαληηθή Σεκείφζε 3 
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(α) πκβφιαηα θηήζεο απφ ηνλ ίδην ή πξνζχκθσλα απφ Λαπισηή,  

(β)  Σα πηζηνπνηεηηθά θάζε πισηνχ κέζνπ,  

(γ) Θαηάινγν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηπρφλ ππεξγνιάβνπ/σλ). 

(δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

εμνπιηζκφο θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ ζα είλαη δηαζέζηκα ζην Έξγν.  

3. Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2014 ή 

ηζνδχλακα. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ηπρφλ ππεξγνιάβσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Άξζξν 20 ηεο παξνχζεο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ 5: 

Επηπιένλ γηα ηνλ αλάδνρν ζα ηζρύνπλ ηπρόλ άιιεο ππνρξεώζεηο πνπ πεγάδνπλ 

από ηε Σύκβαζε Παξαρώξεζεο Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ/ΟΛΠ Α.Ε. (Ν.4404/2016) 

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

Άξζξν 17 : Πεξηερόκελν Φαθέινπ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

17.1 Ο «Φάθεινο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο» ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη: 

(α) Δπηζηνιή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηνπ Τπνςεθίνπ ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. 

(β) Όια ηα πηζηνπνηεηηθά  πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο, 

(γ) Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 12. 

(δ) Ζιεθηξνληθφ αληίγξαθν (ζε κνξθή PDF) φινπ ηνπ «Φαθέινπ 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο». ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπ Φαθέινπ πνπ ζα ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο κνξθήο, ζα ππεξηζρχνπλ ηα έγγξαθα ζηελ έληππε κνξθή 

ηνπο.  

17.2 Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ζηνηρεία 

πνπ ππνβιήζεθαλ, θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θαη νη Τπνςήθηνη 

ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην αίηεκα απηφ, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ Δπηηξνπή πξνζεζκίαο.  

17.3 Ζ Δπηηξνπή θαη ν ΟΙΠ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα πξνβαίλνπλ, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο αιεζείαο ησλ 
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ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη λα δεηνχλ πξνο ηνχην ηελ ζπλδξνκή 

θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

17.4 Δάλ ε δηαδηθαζία αλαβιεζεί, επαλαιεθζεί ή καηαησζεί, νη πξνζθνξέο πνπ 

ζα έρνπλ ηπρφλ ήδε ππνβιεζεί επηζηξέθνληαη ζηνπο Τπνςεθίνπο κεηά απφ 

πξφζθιεζή ηνπο. Δάλ απηνί δελ πξνζέιζνπλ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο απφ 

ηελ Δπηηξνπή πξνζεζκίαο, απηέο θαηαζηξέθνληαη.  

17.5 Γηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ή επηθπιάμεσλ, ζα ζεσξεζνχλ σο 

επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ πνπ ηηο δηαηππψλεη.  

 

Άξζξν 18. Αλαβνιή – Καηαίσζε Γηαγσληζκνύ  

18.1 Ο ΟΙΠ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη 

δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα αλαβάιεη, επαλαιάβεη ή καηαηψζεη ελ 

φισ ή ελ κέξεη ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο Αλαδφρνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, 

ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο 

Τπνςεθίνπο.  

18.2 Δάλ ε δηαδηθαζία αλαβιεζεί, επαλαιεθζεί ή καηαησζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην, νη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ ηπρφλ ήδε ππνβιεζεί 

επηζηξέθνληαη ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο κεηά απφ έγγξαθε πξφζθιεζή 

ηνπο. Δάλ απηνί δελ πξνζέιζνπλ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή πξνζεζκίαο, απηέο θαηαζηξέθνληαη.  

18.3 Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Τπνςεθίνπ, ν νπνίνο 

δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο. 

Άξζξν 19. Αλάζεζε – Τπνγξαθή ύκβαζεο  

19.1 Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηά ηελ 

νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε ηεο 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο θαη λα παξαιάβεη ηελ Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιήο πκκεηνρήο.  

19.2 Δπηζεκαίλεηαη ήδε απφ ηελ παξνχζα θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ φηη ν 

Αλάδνρνο, κε ηελ παξαιαβή ηεο απφθαζεο αλάζεζεο θαη ην αξγφηεξν 

κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη κηα κέξα πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο λα 

ππνβάιιεη, πξνο έιεγρν ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  
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i. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ Αλαδφρνπ 3:  

ii. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Θνηλνπξαθηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ (κφλν 

ζε πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο).  

iii. Πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο δελ 

βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη νη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ δελ 

έρνπλ αλαζηαιεί θαη φηη δελ ηειεί  ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο ή ζε δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο 

ή δηαρείξηζεο ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο θαη δελ βξίζθεηαη ζε άιιε 

παξφκνηα δηαδηθαζία (εμπγίαλζε θιπ)4. 

iv. Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ5 ηνπ Αλαδφρνπ, δεφλησο 

ππνγεγξακκέλν φπνπ δειψλεηαη:  

(α) ε απφθαζή ηνπ λα απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο,  

(β) ν δηνξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα εμνπζηνδνηείηαη λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.  

v. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πην πάλσ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ φηη: 

(α) ν ίδηνο απνδέρεηαη ηελ ηζρχ ηνπ πην πάλσ δηνξηζκνχ ρσξίο 

φξνπο ή επηθπιάμεηο, 

(β) ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ησλ 

πκβαηηθψλ Σεπρψλ, ηνπο νπνίνπο δέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη 

αλεπηθχιαθηα θαη ζα ηνπο ζπκπεξηιάβεη ζην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην. 

(γ) αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ ν Αλάδνρνο, έρεη εθηειέζεη θαη 

έρνπλ παξαιεθζεί ή βξίζθνληαη αθφκε ζε εμέιημε, νη εξγνδφηεο – 

                                                           

3
 Υπνβάιιεηαη πιήρες ζεηρά ηφλ λοκηκοποηεηηθώλ εγγράθφλ ηοσ Αλαδφρνπ εθόζολ ασηά 

έτοσλ κεηαβιεζεί από ηελ εκεροκελία θαηάζεζες ηες οηθολοκηθής ηοσ προζθοράς. Δάλ 
δελ θαηαηεζούλ από ηολ Αλάδοτο επηθαηροποηεκέλα έγγραθα ηόηε ζεφρείηαη πφς δελ 
έτοσλ ηροποποηεζεί θαη παρακέλοσλ ζε ηζτύ ηα αληίζηοητα ποσ θαηέζεζε κε ηελ 
προζθορά ηοσ. 

4
 Επηζεκαίλεηαη όηη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά (κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο θιπ) 

πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

όηη ζα πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο. 

Εάλ απηά ηα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδνληαη από ηελ νηθεία ρώξα είλαη δπλαηόλ λα 

αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ή, όπνπ απηή δελ πξνβιέπεηαη, από 

ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ θνξέα ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ.  

 

5
 Ή άιιοσ αρκοδίοσ οργάλοσ ιήυες αποθάζεφλ 
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αλαζέηνληεο θνξείο δελ έρνπλ θαη’ απηνχ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

αμηψζεηο (claims) ιφγσ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο 

θαζπζηεξήζεσλ, θαθνηερληψλ, έθπησζεο ηνπ ίδηνπ ή απφ άιιεο 

δηαθνξέο ζπλαξηεκέλεο θαζνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ εθηέιεζε 

έξγνπ. 

vi. Πηζηνπνηεηηθφ Αζθάιηζεο ππνγεγξακκέλν απφ ηελ Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία ή απφ ηνλ δηακεζνιαβνχληα Κεζίηε Αζθαιίζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 20.2 πεξ. ε) ηεο ΔΤ. Σν Αζθαιηζηήξην 

πκβφιαην, ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ Δξγνδφηε, ην αξγφηεξν 

εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, καδί κε ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ.  

vii. Θαηάινγν φισλ ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ έγγξαθσλ (άδεηα 

θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην, πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο, 

έγθξηζε λενγλψκνλα θιπ), φισλ ησλ κεραλεκάησλ ηα νπνία ζα 

απαζρνιεζνχλ απφ ηελ αξρή ή θαη ζηελ πνξεία ζην έξγν θαη αληίγξαθα 

ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ 

PMD γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. 

viii. Σπρφλ ππεξγνιαβηθά ζπκθσλεηηθά6: 

ix. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

x. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.  

19.3 ε θάζε πεξίπησζε εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε 

αλάζεζεο κέζα ζην ρξφλν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ή αδπλαηεί λα 

παξάζρεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ ή πνπ ζα νξίζεη ν Δξγνδφηεο, ε ΟΙΠ ΑΔ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 

αθπξψζεη ηελ αλάζεζε ζηνλ ελ ιφγσ Αλάδνρν θαη λα πξνρσξήζεη ζηνλ 

ακέζσο επφκελν κεηνδφηε.  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ΄  

 

Άξζξν 20: Τπεξγνιαβία  

20.1 Οη Γηαγσληδφκελνη δχλαληαη λα αλαζέζνπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη, 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ εξγαζηψλ κέρξη 40% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Δξγ. Δπ., 

κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο.  

                                                           
6
Προζθοκίδοληαη ηα ζτεηηθά ζσκθφλεηηθά κόλο ζε περίπηφζε δήιφζες σπεργοιάβφλ 

ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο Κεθάιαηο Γ΄ ηες Πρόζθιεζες ΔΔ. 
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20.2 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ππεξγνιάβν/νπο, νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα 

ππνδείμνπλ ηνλ ππεξγνιάβν, ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηελ ππεξγνιαβηθή 

ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ, κε ηελ 

νπνία απνδέρεηαη ηε ζχλαςε ηεο ππεξγνιαβίαο, αλ θαη εθφζνλ αλαδεηρζεί 

ν ζπγθεθξηκέλνο Γηαγσληδφκελνο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.  

20.3 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ 

ππεξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, αιιαγέο, 

αληηθαηαζηάζεηο ή πξνζεζκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ππεξγνιάβνπ/σλ ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα απνβάιεη άκεζα θαη αλά πάζα 

ζηηγκή απφ ην Έξγν, νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

δηαπηζησζεί, απφ ηνλ Δξγνδφηε, φηη δελ δηαζέηεη ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά 

κέζα θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ππεξγνιαβηθά.  

Άξζξν 21 : Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ Γηάθνξεο ξπζκίζεηο – 

Ήδε απφ ην 1ν ηάδην νη Δλδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη κεηαμχ 

άιισλ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ (φπσο εηδηθφηεξα ζα εμεηδηθεχνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε), ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

21.1 Ο Δξγνδφηεο έρεη εγθαηαζηήζεη γηα ην Έξγν απηφ Σερληθνχο χκβνπινπο, 

νη νπνίνο έρνπλ αλαιάβεη λα ζπλεπηθνπξνχλ ην αξκφδην Σκήκα 

Θαηαζθεπήο ζηε δηαρείξηζε θαη επίβιεςή ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σερληθψλ πκβνχισλ θαη λα 

εμαζθαιίζεη ζ’ απηνχο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηηο αλαγθαίεο 

παξνρέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζην εξγνηάμηφ ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζηελ ΔΤ.  

21.2 Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ: Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη αζθαιηζκέλν φιν ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΘΑ ή ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, 

εθφζνλ ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην ΗΘΑ.  

21.3 Αζθαιηζηηθή θάιπςε Έξγνπ θαη Πξνζσπηθνχ: Ο Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη 

λα αζθαιίζεη  ην Έξγν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην 

Θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ θαη λα ην 

δηαηεξεί ζπλερψο θαη αδηαιείπησο αζθαιηζκέλν, φπσο επίζεο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο Τιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην 

Έξγν, ηηο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ ηπρφλ πξνυπάξρνπζα 

«παξαθείκελε πεξηνπζία» ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη ηεο ΟΙΠ Α.Δ., ε νπνία έρεη 
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άκεζε ζρέζε κε ην ππφ θαηαζθεπή Έξγν θαη πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε.  

21.4 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ 

ηζρπνπζψλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αλαθνηλψλεη ακέζσο ζην Αξκφδην Σκήκα Θαηαζθεπήο θαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή 

ηνπ Έξγνπ ηηο δηαηαγέο ή εληνιέο, πνπ ηεο απεπζχλνπλ ή πνπ ηεο 

θνηλνπνηνχλ, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, νη δηάθνξεο Αξρέο, 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο, ερνξχπαλζεο, πξνζηαζίαο 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θιπ. 

21.5 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 

πξση. νηθ. 104050/17.5.2006 απφθαζεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ηνπ έξγνπ «Δπελδπηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ΟΙΠ Α.Δ.», φπσο 

ηζρχεη θαη ζα ππνρξενχηαη λα ζπλδξάκεη ηνλ Δξγνδφηε ζηελ εθαξκνγή θαη 

ηήξεζε ηνπ. 

21.6 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ θαη 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ εξγαζηψλ. Ο έιεγρνο θαηά ηελ επίβιεςε, 

πνπ ζα αζθεζεί απφ ην Αξκφδην Σκήκα Θαηαζθεπήο θαη ηνπο Σερληθνχο 

πκβνχινπο, δελ ζα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ελ ιφγσ επζχλε 

ηνπ. 

21.7 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ.  

21.8 Ο Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη:  

(α) λα ηνπνζεηήζεη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο, πνπ 

εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αλάινγεο πξνο ηε θχζε ησλ 

εξγαζηψλ (Οηθνδνκηθά, Τδξαπιηθά, Ιηκεληθά, Οδνπνηίαο θιπ).  

(β) λα δηαηεξεί ηα ζήκαηα θαη ηηο πηλαθίδεο απηέο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο κέρξη ηέινπο ηνπ έξγνπ.  

(γ) λα ηνπνζεηεί ζηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο απηφκαηα 

ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα (FLASH – LIGHTS) θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη 

ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε, πξνζσπηθφ γηα ηελ ξχζκηζε ηεο θίλεζεο. 

21.9 Ο Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία θαη 

επηβαιιφκελα απφ ην λφκν κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ησλ 

ηξίησλ θαη επζχλεηαη, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα θάζε αηχρεκα, πνπ ζα 



 

ΦΑΖ Α - ΒΔΙΣΗΩΖ ΤΠΟΓΟΚΩΛ 
ΛΑΤΠΖΓΟΔΠΗΘΔΤΑΣΗΘΖ ΕΩΛΖ 

 
ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ 

 
 

29082017_2041 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.docx       

  - 31 - 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ή ζηελ πιεκκειή ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο. 

21.10 Δπεηδή ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ ή θαη ζηελ πεξηνρή ηεο εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ, είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, αθαλείο ή 

εκθαλείο, (θαιψδηα ειεθηξνθφξα ή ηειεθψλνπ, δίθηπα χδξεπζεο ή 

απνρέηεπζεο, ζηδεξνηξνρηέο, θξεάηηα, ζηχινη, πεξηθξάμεηο, θηίζκαηα, 

κφληκεο ηνπνγξαθηθέο ζεκάλζεηο θιπ.) ηδηνθηεζίαο ηξίησλ ή ηνπ ΟΙΠ, ν 

Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Δάλ ιάβεη ζρεηηθέο 

νδεγίεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Έξγνπ, νθείιεη λα ηα κεηαηνπίδεη κε 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, εθηφο εάλ ε κεηαηφπηζε πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε. 

21.11 Ο Αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ, ηα γηα ρξήζε ή 

ελζσκάησζε πξννξηδφκελα κεραλήκαηα, εξγαιεία ή πιηθά πνπ ηεο 

παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη νπνηαδήπνηε βιάβε, θζνξά ή 

απψιεηα απηψλ θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηεο. 

21.12 Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα, ζάιακνη, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο θαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ Σερληθψλ πκβνχισλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα 

αλεγεξζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζνχλ απφ ην Αξκφδην Σκήκα Θαηαζθεπήο. 

21.13 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πηζηά θαη απαξέγθιηηα ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, πνπ απνηειεί νπζηψδε φξν ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο θαη είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

21.14 Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Αξκφδην Σκήκα Θαηαζθεπψλ θαη 

ζηνλ Γηαρεηξηζηή εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθήο 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο (α) Πιήξεο θαη αλαιπηηθφ νξγαλφγξακκα κε φιν 

ην κφληκν δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ εξγνηαμηάξρε, (β) Τπεχζπλε Γήισζε πεξί δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ ηεο 

θαη Τπεχζπλε Γήισζε απηνχ πεξί απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

 

 

Γηα ηνλ Δξγνδόηε 

ην Αξκόδην Σκήκα Θαηαζθεπήο 
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Γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Έξγνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ – ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ 

ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟΛ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)   ……………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: ΣΖΛ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΙΗΚΔΛΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 

ΟΙΠ Α.Δ. 

Αθηή Κηανχιε 10 Πεηξαηάο, 18538 

Ζκεξνκελία έθδνζεο,............. 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. γηα επξψ ………………….……. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ……………………………………………………………………….. 

ππέξ ηεο εηαηξείαο …………………………………..ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

ησλ εηαηξεηψλ α).…………β) …….., αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ζαο, ηεο …………………………………….,  γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν: ««Βειηίσζε Τπνδνκψλ Λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πισηψλ δεμακελψλ)– Φάζε Α», ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξ.: ……………………..Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο ή (Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο θαη 

ησλ κειψλ απηψλ) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη γηα εθαηφλ πελήληα (150) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ σο άλσ δηαγσληζκνχ.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 


