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2ε ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΔΘΟΡΘΩΗ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΦΑΛΜΑΣΩΝ ΣΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  «ΚΑΣΑΡΣΘΗ ΚΑΘ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΣΩΝ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΩΝ ΣΗ ΥΩΡΑ» ηεο Πξάμεο «ΚΑΣΑΡΣΘΗ ΚΑΘ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΘ ΤΛΘΚΩΝ»  (Κσδηθόο 

ΟΠ 5002945) 

 

ε ζςνέσεια ηηρ ανάπηηζηρ ηηρ Διακήπςξηρ Διεθνούρ Ανοικηού Ηλεκηπονικού 

Διαγυνιζμού για ηο Έπγο  «ΚΑΣΑΡΣΘΗ ΚΑΘ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΩΝ ΣΗ ΥΩΡΑ» ηηρ Ππάξηρ «ΚΑΣΑΡΣΘΗ ΚΑΘ 

ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΘ 
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ΤΛΘΚΩΝ»  (Κσδηθόο ΟΠ 5002945), ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

«Ανηαγυνιζηικόηηηα Επισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία 2014-2020» πος 

ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη (Εςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο) και 

από εθνικούρ Πόποςρ ΕΠΑ 2014-2020 με απ. 01/2018, ηο πλήπερ κείμενο ηηρ 

οποίαρ καηασυπήθηκε ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Δημοζίυν ςμβάζευν 

(ΚΗΜΔΗ), δημοζιεύθηκε και αναπηήθηκε ζηο Εθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών 

Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ) (Απ. Διαγυνιζμού 69071), πεπίλητη ηηρ οποίαρ 

εζηάλη για δημοζίεςζη ζηο ςμπλήπυμα ηηρ Επίζημηρ Εθημεπίδαρ ηηρ 

Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηιρ 20/12/2018, και ηο πλήπερ κείμενο όπυρ και η πεπίλητη 

ηηρ οποίαρ έσει αναπηηθεί και ζηο διαδίκηςο ζηη διεύθςνζη http://www.pedmede.gr, 

(ζςμπεπιλαμβανομένηρ. ηηρ Διόπθυζηρ Ππόδηλυν θαλμάηυν πος αναπηήθηκε 

ζηην Πλαηθόπμα ηος Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν 

(ΕΗΔΗ)  ζηιρ 31/12/2018) ανακοινώνεηαι η διόπθυζη  ΠΡΟΔΗΛΩΝ 

ΦΑΛΜΑΣΩΝ, ηα νπνία  εκ παπαδπομήρ αναγπάθηκαν  ζε ζςγκεκπιμένερ 

παπαγπάθοςρ  ζηο άπθπο 2.1.6. 

Αναλςηικόηεπα η ΠΕΔΜΕΔΕ υρ Αναθέηοςζα  Απσή πποβαίνει ζηιρ κάηυθι 

παπαηηπήζειρ/ ζςμπληπώζειρ/διεςκπινίζειρ: 

1) ελ. 12 Διακήπςξηρ – Άπθπο 2.1.6. 

α) ζηην ππώηη παπάγπαθο μεηά ηιρ λέξειρ «εκδίδονηαι από πιζηυηικά» πποζηίθενηαι 

οι λέξειρ « ή σπημαηοδοηικά» και μεηά ηη λέξη «ιδπύμαηα» πποζηίθενηαι οι λέξειρ «ή 

αζθαλιζηικέρ επισειπήζειρ καηά ηην έννοια ηυν πεπιπηώζευν β` και γ` ηηρ παπ. 1 ηος 

άπθπος 14 ηος ν. 4364/ 2016 (Α`13).». 

β) ζηην πεπ. η) ηηρ ηπίηηρ παπαγπάθος διαγπάθονηαι οι λέξειρ «ηην ημεπομηνία 

διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού» και ανηικαθίζηανηαι με ηιρ λέξειρ «ηην καηαληκηική 

ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών ηος διαγυνιζμού». 

ςνεπεία ηυν ανυηέπυ διοπθώζευν ηο κείμενο ηος Άπθπος 2.1.6. διαμοπθώνεηαι υρ 

ακολούθυρ: 

«2.1.6 Εγγπήζεηο 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 «Εγγύεζε πκκεηνρήο» θαη 

4.1. «Εγγύεζε (Καιήο Εθηέιεζεο, Πξνθαηαβνιήο)» εθδίδνληαη από 

πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ πεξηπηώζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 

(Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Δ θαη έρνπλ, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηό. Μπνξνύλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη από ην Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηό ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ, ηα 
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ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγύεζε νηθνλνκηθό θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο εθδόηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδόηε, 

γ) ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζύλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο, 

ε) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη 

όια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο όξνπο όηη: αα) ε εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε 

εθδόηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) 

όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο από ηνλ εθδόηε ηεο εγγύεζεο λα θαηαβάιεη ην 

πνζό ηεο εγγύεζεο νιηθά ή κεξηθά εληόο πέληε (5) εκεξώλ κεηά από απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη θαη 

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ 

αξηζκό θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Τπνδείγκαηα Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο, Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο 

πκκεηνρήο θαη Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο Καιήο Εθηέιεζεο δίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα IV. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο». 
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Καηά ηα λοιπά η Διακήπςξη (ζςμπεπιλαμβανομένηρ. ηηρ Διόπθυζηρ Ππόδηλυν 

θαλμάηυν πος αναπηήθηκε ζηην Πλαηθόπμα ηος Εθνικού ςζηήμαηορ 

Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ)  ζηιρ 31/12/2018) ιζσύει υρ έσει. 

Αθήνα 16/01/2019 

        Ο Πρόεδροσ τησ ΠΕΔΜΕΔΕ 

 

Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδησ 
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