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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
5.550.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΠΠ ΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕ ΙΙ ΑΑΣΣ   ΥΥΠΠΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩΝΝ   

  
 
 
 

Η “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

Ανοικτή ∆ιαδικασία  
για την επιλογή Αναδόχου Προµήθειας Υπηρεσιών µε αντικείµενο: 

«« ΠΠ ρρ οο µµ ήή θθ εε ιι αα   ΥΥ ππ ηη ρρ εε σσ ιι ώώ νν   ΛΛ εε ιι ττ οο υυ ρρ γγ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΣΣ υυ νν ττ ήή ρρ ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   
ΥΥ ππ οο θθ αα λλ άά σσ σσ ιι αα ςς   ΖΖ εε ύύ ξξ ηη ςς   ΑΑκκ ττ ίί οο υυ   --   ΠΠ ρρ έέ ββ εε ζζ αα ςς   (( 22 00 11 66   ––   22 00 22 00 )) »» ,,   

 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 5.550.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007 και τον «Κανονισµό Προµηθειών της Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης 
για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.), και µε τους όρους του 

παρόντος τεύχους και 
 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη Aναδόχου της ως άνω 
Σύµβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή  

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου – Φορέας Κατασκευής - ∆ηµοπρατούσα 
Αρχή - Εταιρεία είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (EOAE) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη: 

Οδός  : 6ο χλµ Θεσσαλονίκης Θέρµης  
Ταχ.Κωδ : 57001 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. : 2310470200, 2310470356, 2310470448 
Telefax : 2310470297, 2310475936 
E-mail : eoae@egnatia.gr 
Ιστοσελίδες : http://www.egnatia.eu, www.promitheus.gov.gr  

 
προς την οποία οι προσφέροντες θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους, θα καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά των προσφορών που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από τους 
όρους της παρούσας όπως επίσης και τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες 
διατάξεις κατά το στάδιο του διαγωνισµού) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν. 

Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 
610/2/24.03.10, 768/1/17.04.13, 846/11/18.09.14, 885/20/10.12.15 και 889/25.02.2016 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τα οποία µπορούν να µεταβάλλονται 
µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού 
ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Ανάδοχος να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση 
ή αξίωση.  
 
 
Άρθρο 2: Ορισµοί – Συντοµογραφίες 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

1) Τεύχη της ανοικτής διαδικασίας ή τεύχη του διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο 
άρθρο 8 της παρούσας, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται 
συµβατικά. 

2) Ενδιαφερόµενος ή Οικονοµικός Φορέας: Κάθε ενδιαφερόµενη Επιχείρηση, ή Ένωση ή 
Κοινοπραξία Επιχειρήσεων που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία. 

3) Προσφέρων ή ∆ιαγωνιζόµενος: O Eνδιαφερόµενος (µεµονωµένη επιχείρηση ή 
Ένωση/Κοινοπραξία επιχειρήσεων) που έχει υποβάλει προσφορά/ ηλεκτρονικό φάκελο 
συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία µέσω του συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

4) Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.): Η αρµοδίως συσταθείσα Επιτροπή για τη διεξαγωγή της 
ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή για την εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και της Επιτροπής 
Εισήγησης για Ανάθεση της προµήθειας (αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών και  
ανακοίνωση της χαµηλότερης προσφερθείσης τιµής).  

5) Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να 
παρέχει την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί. 

6) ∆ήλωση: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού 
προσφέροντα, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
χώρας προέλευσης του προσφέροντα (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευόµενο 
απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα 
οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454). 
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Άρθρο 3: Παραλαβή τευχών Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Παροχή διευκρινίσεων 

3.1 Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την παραπάνω 
διεύθυνση, Πληροφορίες στα τηλ.: 2310470448, 2310470298, φαξ: 2310470297 τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

 
3.2 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών της 

διαδικασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον 
παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση επί, ενδεχοµένως διορθώσεων ή 
πληροφοριών.  

Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται 
ηλεκτρονικά και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να παραλαµβάνουν, εφ’ όσον το επιθυµούν, τα 
παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 
2016. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Συµβάσεων 
της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε την καταβολή του ποσού των 50 €, ύστερα από σχετική 
αίτηση των Ενδιαφεροµένων, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία τους (επωνυµία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail). Η Εταιρεία παραδίδει τα τεύχη εντός έξι (6) το πολύ 
ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.  

 
3.3 Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης, να παραλάβουν, εφ’ όσον το επιθυµούν, και 

ταχυδροµικώς τα παραπάνω τεύχη, κατόπιν συνεννόησης µε την Εταιρεία σχετικά µε 
τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής. Η Εταιρεία 
παραδίδει τα τεύχη της διαδικασίας στα γραφεία της, στην ταχυδροµική υπηρεσία της 
επιλογής του Ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους. 

 
3.4 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη της διαδικασίας. Τα αιτήµατα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι την Τετάρτη, 24 
Αυγούστου 20161 και ώρα 14.00.  
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα 
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο το ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 

 
3.5 Απαντήσεις επί, ενδεχοµένως, γραπτών ερωτήσεων θα γίνονται µέσω του συστήµατος 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς και µε ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και έξι (6) ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για το λόγο αυτό συνιστάται οι 
Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική 
ενηµέρωση. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές 
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 4: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων 

συµµετοχής (προσφορών) και παραλαβής τους από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού 

4.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής, στην Αναθέτουσα 
Αρχή, των φακέλων συµµετοχής, ορίζεται η Πέµπτη, 1 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 
14:00. 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 
4.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής (προσφορών) γίνεται σε 

δηµόσια συνεδρίαση, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, ήτοι την Τετάρτη, 7 Σεπτεµβρίου 2016 και 
ώρα 14.00, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Η ως άνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ηµεροµηνία και ώρα λήξης 
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής σε έντυπη µορφή, από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 

 
 
Άρθρο 5: Έγκυρη συµµετοχή – Τρόπος υποβολής Φακέλου Συµµετοχής 

(Προσφοράς) - ∆ιεξαγωγή ∆ιαδικασίας - Ενστάσεις 

5.1 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 29/06/2016. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ): 01/09/2016 και ώρα 14:01 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα 
αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., θα 
έχουν όµως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της 
προθεσµίας που έχει η Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων 
της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 3.5 της παρούσας).  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 
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ΤΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Επισηµαίνεται ότι µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών οι συµµετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να 
τροποποιήσουν προσφορά µετά την υποβολή της. Επίσης, µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 4 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 
Κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει το φάκελο συµµετοχής του µε όλα 
απαραιτήτως τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας. Για την έγκυρη 
συµµετοχή του στη διαδικασία, ώστε να µην αποκλειστεί από αυτή, κάθε 
Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συµµετοχής του αφενός σύµφωνα 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή µέσα 
στις προθεσµίες του άρθρου 4 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη υποβολή της 
αιτήσεως συµµετοχής ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν 
λόγω διαδικτυακή πλατφόρµα. 
 

5.2 Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, στοιχεία αυτής θα πρέπει να 
υποβληθούν σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας, και 
σε έντυπη µορφή εντός σφραγισµένου φακέλου, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη 
Θεσσαλονίκης) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από την ηλεκτρονική 
υποβολή . Η ηµεροµηνία και ώρα υποβολής της έντυπης µορφής της προσφοράς 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχόµενων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των 
φακέλων συµµετοχής σε έντυπη µορφή, µέχρι την παραλαβή τους, ούτε για 
οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι Προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά 
την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των φακέλων συµµετοχής τους. Αποκλείεται η 
παραλαβή των φακέλων συµµετοχής και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους 
καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών. 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του Προσφέροντα, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά 
την παρέλευση των τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, ως εκπρόθεσµες, κρίνονται τυπικά απαράδεκτοι και 
οι Προσφέροντες αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του 
αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι. 
 

5.3 Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) κατά την προαναφερόµενη, στην παράγραφο 4.2 της παρούσας, 
ηµεροµηνία και ώρα, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου 
Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης, οπότε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής σε έντυπη µορφή που κατατέθηκαν ή 
υποβλήθηκαν ταχυδροµικά στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας.  

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα λήξης της προθεσµίας 
παραλαβής των προσφορών για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των 
υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν 
η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία ενηµερώνει µε fax ή e-mail όλους τους Προσφέροντες για την αναβολή και την 
ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  
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Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται. 
 

5.4 Την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 
υποφάκελοι 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 
έκδοση του Πρακτικού Ι. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
 
Κατόπιν η Ε.∆. ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση των Φακέλων 
Συµµετοχής σε έντυπη µορφή, τους αριθµεί, τους µονογράφει και τους αποσφραγίζει. 
Στη συνέχεια αριθµεί και µονογράφει τα περιεχόµενα σε αυτούς δικαιολογητικά. Αν 
υπάρχει οποιαδήποτε απόκλιση µεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης προσφοράς 
υπερισχύει η ηλεκτρονική προσφορά. 

Οι φάκελοι συµµετοχής καταχωρούνται, στο Πρακτικό Ι της διαδικασίας, στο οποίο 
ειδικότερα γράφονται η επωνυµία του Προσφέροντα, ο εκπρόσωπος, καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία που απαιτεί η παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής κ.λ.π. 

 
5.5 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
5.5.1 Η Επιτροπή ελέγχει για κάθε έναν Προσφέροντα την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου 
“∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 22, την εκπλήρωση 
των προϋποθέσεων καταλληλότητας της προσωπικής του κατάστασης του άρθρου 19 
(δικαιολογητικά της παραγρ. 22.1.2), την εκπλήρωση των προϋποθέσεων oικονοµικής 
και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 20 (δικαιολογητικά της παραγρ. 22.1.3) 
και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων τεχνικής του ικανότητας του άρθρου 21 
(δικαιολογητικά της παραγρ. 22.1.4) της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται 
τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση 
του Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη 
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι 
της Ε.∆. 

 
5.5.2 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 

Η Επιτροπή, πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που 
αφορούν στην πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής– Τεχνική 
Προσφορά ” και νοµιµότητα των σχετικών δικαιολογητικών, έχει την ευχέρεια τηρώντας 
την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µέσω του συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
τους Προσφέροντες να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα πιστοποιητικά και 
έγγραφα που υπέβαλαν στον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά ”, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν 
ελλείποντα. 
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Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων 
που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του 
υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεικνύουν τη συνδροµή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις της παρούσας. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους 
στα υποβληθέντα δικαιολογητικά πιστωτικά ιδρύµατα ή εργοδότες των Προσφερόντων, 
προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητάς 
τους, τα στοιχεία των άρθρων20 και 21 της παρούσας. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 
περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. Οι διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν ελλιπείς 
υποφακέλους "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά" αποκλείονται της 
περαιτέρω διαδικασίας και οι υποφάκελοι «Οικονοµικής Προσφοράς» που αυτοί 
υπέβαλαν δεν αποσφραγίζονται. 

 
5.5.3 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» όλων των Προσφερόντων, η Ε.∆. σε µυστική συνεδρίαση 
ολοκληρώνει το Πρακτικό Ι µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων 
αποκλεισµού των προσφερόντων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
έγκυρης συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία.  

Ο Πρόεδρος της Ε.∆. ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» τη διάθεση του Πρακτικού Ι καθώς και το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής 
αντιρρήσεων. Το Πρακτικό Ι, στο οποίο ορίζεται και ο χρόνος λήξης της προθεσµίας 
υποβολής αντιρρήσεων, αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω 
του οποίου ενηµερώνονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι.  
Αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγείται αυθηµερόν στους Προσφέροντες, στα γραφεία 
της Εταιρείας, µε ευθύνη των Προσφερόντων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. Καθυστέρηση περί της αποστολής ή της 
παραλαβής του Πρακτικού Ι δεν αναστέλλει την έναρξη της προθεσµίας υποβολής 
αντιρρήσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 5.9 της παρούσας.  
 

5.5.4 Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ύστερα από 
γνωµοδότηση της Ε.∆. και εισήγηση του αρµοδίου οργάνου της εταιρίας) των τυχόν 
αντιρρήσεων κατά του παραπάνω Πρακτικού Ι, την έκδοση και εφαρµογή της σχετικής 
απόφασης, ολοκληρώνεται το στάδιο κατάθεσης των προσφορών και ελέγχου των 
δικαιολογητικών Συµµετοχής. 

 
5.6 Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών 
 
5.6.1 Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» όλων των Προσφερόντων, η Επιτροπή ανακοινώνει, 
µέσω του συστήµατος, την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης υποφακέλων των 
Οικονοµικών Προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο . Την 
ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των 
υποφακέλων “Οικονοµικές Προσφορές”, κατά τα ανωτέρω,  ελέγχει το περιεχόµενό 
τους, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο 
Πρακτικό ΙΙ, σύµφωνα και µε οριζόµενα στην παρ. 22.2.3, κατατάσσει τους 
υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας και ανακοινώνει το µειοδότη. 
 
Αν το ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς υπερβαίνει το ποσό του Προϋπολογισµού 
(παρ. 13.2 της παρούσας), η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί 
κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν 
προσκλήσεως των Προσφερόντων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 

5.6.2 Η Επιτροπή θα καταγράψει στο Πρακτικό ΙΙ τη σειρά µειοδοσίας και τις  τυχόν 
εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων  και θα προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον 
∆ιαγωνιζόµενο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙ, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τη 
διάθεση του, καθώς και το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Το 
Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο ορίζεται και ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής 
αντιρρήσεων, αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω του οποίου 
ενηµερώνονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι που δεν αποκλείσθηκαν από το προηγούµενο 
στάδιο. 
Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα 
γραφεία της Εταιρείας, µε ευθύνη των διαγωνιζόµενων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της 
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. Καθυστέρηση περί της αποστολής ή της 
παραλαβής του Πρακτικού ΙΙ δεν αναστέλλει την έναρξη της προθεσµίας υποβολής 
αντιρρήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 5.9 της παρούσας. 

 
5.6.3 Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής και εισήγηση του αρµοδίου οργάνου της εταιρίας) των 
τυχόν αντιρρήσεων κατά του παραπάνω Πρακτικού ΙΙ, την έκδοση και εφαρµογή της 
σχετικής απόφασης η Ε.∆. διαβιβάζει το Πρακτικό ΙΙ και εισηγείται προς το αρµόδιο 
όργανο της Εταιρίας την ανάθεση της προµήθειας στον Προσφέροντα που προσέφερε 
τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας ∆ιακήρυξης.   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας χωρίς να αποκλείεται η µερική επανάληψη της διαδικασίας από 
οποιοδήποτε σηµείο, σε περίπτωση λάθους ή παράληψης της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

 
5.7 Είναι ευθύνη των Προσφερόντων να ενηµερώνονται έγκαιρα και από το σύστηµα του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ή τον πίνακα των ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.”, κατά περίπτωση, ώστε να πληροφορούνται για τις ηµεροµηνίες και ώρες 
των δηµοσίων συνεδριάσεων, για τη διάθεση των Πρακτικών της Ε.∆., τις προθεσµίες 
υποβολής των αντιρρήσεων και για την απόφαση ανάθεσης της σύµβασης. 

 
5.8 Κοινοποίηση εγγράφων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”  

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που αφορούν στη διαδικασία, 
όπως ιδίως τα Πρακτικών, οι αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής επί των τυχόν 
αντιρρήσεων /ενστάσεων και η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού, γίνονται µέσω του συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρούσα. Ειδικότερα, η κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 
γίνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στις παρ. 6.1 και 7.1 της παρούσας. Αντίγραφα 
των εγγράφων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών εισηγήσεων, 
γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους 
διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», εφόσον ζητηθούν. 

 
5.9 Αντιρρήσεις/ Ενστάσεις 

∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού έχουν µόνο οι Προσφέροντες που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο της 
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διαδικασίας ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι αντιρρήσεις/ ενστάσεις στρέφονται κατά 
του σχετικού Πρακτικού υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους διαγωνιζόµενους, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της παρούσας, µέσω του 
συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Ε.∆.  
Οι προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά των Πρακτικών αρχίζουν από 
την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης/ ανάρτησης των 
Πρακτικών στο σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και είναι οι ακόλουθες: 
- κατά του Πρακτικού Ι, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες  
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 
 
Η Ε.∆. γνωµοδοτεί επί των αντιρρήσεων/ ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο της 
εταιρείας εισηγείται στο ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το οποίο αποφασίζει οριστικά 
επί των ενστάσεων.  
Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων/ενστάσεων αναρτώνται επίσης στο σύστηµα του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω του οποίου γίνεται η σχετική ενηµέρωση όλων των διαγωνιζοµένων , 
που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό. 
 
 Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων κοινοποιούνται στους ενιστάµενους. 
 

5.10 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 
από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο 
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  
 
 

Άρθρο 6: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση 

6.1 Η Ανοικτή ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής 
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της “Εγνατία Οδός ΑΕ” περί ανάθεσης της 
σύµβασης. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού 
καταστήµατος της Εταιρίας προς ενηµέρωση κάθε ενδιαφεροµένου και κοινοποιείται µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους Προσφέροντες, πλην του 
επιλεγέντος Αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρακάτω 
παραγράφου 6.3 της παρούσας. 

 
6.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της διαδικασίας 

σε οποιαδήποτε φάση, τη µερική επανάληψή της ή τη µη ανάθεση µέρους της 
Προµήθειας. Επίσης, αν από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και 
είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η επανάληψή της από το 
σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

 
6.3 Πριν τη σύναψη της σύµβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος Ανάδοχος καλείται, µε σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω του 
συστήµατος, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, για τον ίδιο, σε περίπτωση 
µεµονωµένης συµµετοχής, και για όλα τα µέλη του σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 24, έναντι των 
οποίων υπέβαλε την Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 22.1.2 της παρούσας σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης».  
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επίσης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά επικαιροποίησης προσκοµίζονται από τον 
επιλεγέντα Ανάδοχο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
του Ν.4250/2014) στο Πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης). 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του επιλεγέντος Αναδόχου, η Αναθέτουσα 
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την 
φορολογική ενηµερότητα του επιλεγέντος Αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 
περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει τον επιλεγέντα Ανάδοχο 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 
της προθεσµίας των 20 ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα 
ανωτέρω φορολογικά ενήµερος. 

 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
επιλεγέντος Αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 
εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση 
των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών.  
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή 
ζητά την εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνισή τους. 

Ο επιλεγείς Aνάδοχος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση 
ανατίθεται στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας υποψήφιο, σύµφωνα µε το 
Πρακτικό ΙΙ της Ε.∆., υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που: 
α- τα στοιχεία δεν υποβληθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο 

περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 22.1.2, ή  
β- αποδειχθεί, κατά την παράγραφο 24.1.1 ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε 

την προσφορά δεν είχε την απαραίτητη καταστατική εξουσία και το διαγωνιζόµενο 
πρόσωπο δεν νοµιµοποιεί τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, 

οπότε η εγγυητική συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.  
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Άρθρο 7: Σύναψη και υπογραφή σύµβασης 

7.1 Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 
Ανάδοχο µε αποδεικτικό παραλαβής της, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της ανωτέρω παρ. 

6.3 της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την Εταιρεία, 
β. προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) “περί των 
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί 
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου 
αυτού, και 

γ. εκδοθεί, επίσης αν απαιτείται κατά νόµο, θετικό πόρισµα ελέγχου της 
νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Πριν τη σύναψη της σύµβασης καλείται ο επιλεγείς Ανάδοχος να προσκοµίσει την 
υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω παρ. 7.1.β. Η µη προσκόµισή της εντός 
καθορισµένης προθεσµίας συνιστά λόγο έκπτωσής του και κατάπτωσης της 
εγγυητικής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή ο επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται, 
η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση ανατίθεται στον αµέσως επόµενο 
κατά σειρά µειοδοσίας υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 
Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς εφόσον ο επιλεγείς Ανάδοχος δεν υποβάλει γραπτώς την αντίρρησή του. 

 
Αν πριν την υπογραφή της σύµβασης εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (περί βασικού µετόχου), από την 
οποία προκύπτει ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του 
Προµηθευτή, ο επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται (άρθρο 5 Ν. 3310/05 µετά την 
τροποποίησή του µε Ν. 3414/05) και εξετάζεται η ανάθεση της σύµβασης στον 
επόµενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο). 

 
7.2 Υπογραφή σύµβασης 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 7.1, η 
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα 
καλείται µε αποδεικτικό να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Με την παραλαβή της απόφασης ανάθεσης, ο 
επιλεγείς Ανάδοχος καθίσταται Ανάδοχος και υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης στην ως άνω προθεσµία, υπό τις προϋποθέσεις της επόµενης 
παραγράφου 7.3. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό 
χαρακτήρα. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο 
πλευρές. 

Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή 
προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 7.3, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
υπέρ της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. 
Στην περίπτωση αυτή, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της 
Σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας υποψήφιο, σύµφωνα µε το 
Πρακτικό ΙΙ της Ε.∆. 

 
7.3  Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, ο επιλεγείς Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει:   

7.3.1 Την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της παρ. 16.2 της παρούσας, η 
οποία είναι υπέρ όλων των µελών στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
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7.3.2 Ασφαλιστήριο συµβόλαιο και λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε 
τα αναγραφόµενα στο τεύχος “Συγγραφή Υποχρεώσεων” (Σ.Υ.) και το 
Παράρτηµα Ι αυτής, 

7.3.3 ∆ήλωση έδρας Αναδόχου και ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης σε 
περίπτωση έδρας του Αναδόχου εκτός Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί 
αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου, 

7.3.4 Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  

 
7.4 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση σε οποιαδήποτε 

φάση της προµήθειας και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που έχει 
προσφέρει έως τη διακοπή. 

 
 
Άρθρο 8: Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Συµβατικά τεύχη 

Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, που µετά τη σύναψη της σύµβασης θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό, 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
4. Το Τιµολόγιο 
5. Το τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της, 
6. Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), η Τεχνική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) και τα Παραρτήµατά της που είναι οι «Τεχνικές 
Προδιαγραφές Σηράγγων Α΄» - Νοέµβριος 2004, οι «Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων» - ∆εκέµβριος 2006, οι «Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών 
Εργασιών» - Αναθεώρηση Α1 Αύγουστος 2004 και οι «Λοιπές Προδιαγραφές», 

7. Το τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» µε τα Παραρτήµατά του, 
8. Ο Προϋπολογισµός,  
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον Aνάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη. 

10. Οι εγκεκριµένες «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
και, σε θέµατα που δεν καλύπτονται από αυτές, οι «Οδηγίες Σχεδιασµού 
Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.)-Αναθεώρηση Α3», οι οποίες 
αντικαθιστούν το τεύχος «Κανονισµός Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.)» όπου αυτό 
αναφέρεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

11. Οι «τυπικές διατοµές της Εγνατίας Οδού -2η έκδοση Νοέµβριος 98», τα «Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.) της ΕΟΑΕ – Ιούνιος 2001» και τα «Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.) Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικών Έργων» της ΕΟΑΕ – 
Νοέµβριος 2004. 

12. Εγκεκριµένες Τεχνικές Μελέτες. 
 
8.2 Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
(1) Οι Ευρωκώδικες. 
(2) Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο 

παράρτηµα 4 της Εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012. 
(3) Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή 

πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ). 
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Άρθρο 9: Γλώσσα της διαδικασίας 

9.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 
9.2 Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα των φακέλων συµµετοχής και της όλης διαδικασίας µέχρι 

πέρατος αυτής, θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική 
γλώσσα.  
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν Προσφέρουσες αλλοδαπές Επιχειρήσεις και 
που θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από 
το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
 

9.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

 
9.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Εταιρείας (σε όλες τις βαθµίδες 

της) και των Προσφερόντων αλλά και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα. Οι Προσφέροντες αλλά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένοι να 
διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Εταιρεία, µε τον 
ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα 
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον 
ίδιο. 
Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 
 
Άρθρο 10: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την παρούσα διαδικασία, καθώς και τη σύµβαση που θα καταρτισθεί, έχουν εφαρµογή, 
ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
� Το Π.∆. 60/07 - Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α' 64/16.03.07). 

� Ο Κανονισµός Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως εγκρίθηκε µε τη ∆17α/01/ 
60/Φ.Ν.393/08.08.02 (ΦΕΚ 1106Β΄/23-8-02) ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και Υφ. Ανάπτυξης. 

� Το άρθρο 157 “Εγγυήσεις” του Ν.4281/08.08.2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
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� Το άρθρο 1 “Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων” του 
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις”. 

� Ο Ν. 4155/29.05.2013 “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 120 A’), όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/07.04.2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας ..... και άλλες διατάξεις”. 

� Η Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

� Ο Ν.4013/15.09.2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 204 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το 
Ν.4038/02.02.2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) και την ΚΥΑ Π1/ 2380/ 18.12.2012 (ΚΗΜ∆ΗΣ), µε την 
επιφύλαξη της θέσης σε ισχύ των άρθρων 96-97 του Π∆28/2015. 

� Ο Ν.3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 
173/2010) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/12 (ΦΕΚ Α’ 51/2012). 

� Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των επιχειρήσεων µε µορφή ανώνυµης 
εταιρείας και των µέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων [Π.∆. 82/96 
(ΦΕΚ 66 Α’/96) και Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30Α'/14-2-05), όπως ισχύουν µετά το Ν. 3414/05 
(ΦΕΚ 279Α/10.11.2005), ΚΥΑ αριθµ. 24014/25.11.05 (ΦΕΚ Β΄1637/2005), υπουργική 
απόφαση αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (ΦΕΚ Β΄1590/2005) και ΚΥΑ 
20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673/23.08.2007)]. 

� Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΣΡ και η Κ.Υ.Α. 20977/23.08.2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23.08.2007) “περί των 
‘’∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2015’’. 

� Ο Ν. 2741/99 “περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου” (ΦΕΚ A’ 199 
/28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το N. 3060/2002 (ΦΕΚ A’ 
242/11.10.2002), το N. 3090/2002 (ΦΕΚ. Α’ 329 /24.12.2002), το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 30 /14.02.05), το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 267 /03.12.2007), το άρθρο 25 του 
Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267 /03.12.2007) και το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51 /12.03.2012). 

� Ο N. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό 
τύπο. 

� Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης 
και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.∆., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 11: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

11.1 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό 
υπ΄αριθ. 842/2011 της Ευρ. Επιτροπής και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα 
σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις 28.06.2016. 
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11.2 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί α) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και β) στον ελληνικό τύπο, 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Ν. 3548/2007). 

 
11.3 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της 
σύµβασης. 

 
11.4 Γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που προβλέπονται 

στο σχετικό Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ΄ αριθ. 842/2011 της Ευρ/κής Επιτροπής, θα 
αποσταλεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ. 

 
 
Άρθρο 12: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία 

Η συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία συνιστά τεκµήριο ότι ο Προσφέρων και κάθε µέλος 
του (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης 
και των τευχών που τη συνοδεύουν, απεδέχθη την νοµιµότητά τους και γνωρίζει πλήρως τις 
επί τόπου συνθήκες υπό τις οποίες θα ολοκληρωθεί η προµήθεια, τους κανονισµούς και την 
οργανωτική δοµή του Εργοδότη καθώς και τις απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των ζητουµένων 
ειδών και υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 13: Αντικείµενο – Συνολικός Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση –Προθεσµίες 

13.1 Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την προµήθεια, 
Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας 
(2016 – 2020). Αναλυτικότερα αντικείµενο της σύµβασης είναι οι εργασίες που 
αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης “Ακτίου – 
Πρέβεζας”, συνολικού µήκους 4,75 χλµ. και περιλαµβάνει την Υποθαλάσσια Σήραγγα, 
τις Υπόγειες Ράµπες Πρόσβασης, τις Ράµπες Εισόδου – Εξόδου, τις Επίγειες Οδικές 
Προσβάσεις, καθώς και Παράλληλα Οδικά Έργα οδών εξυπηρέτησης. Προβλέπεται η 
εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: α. εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και έργων Π/Μ της σήραγγας, των ραµπών, των προσβάσεων, των 
κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων εκ των Π/Μ και Η/Μ εγκαταστάσεων των διοδίων, 
β. η λειτουργία της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων, που περιλαµβάνει 
την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, γ. εργασίες 
βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της σήραγγας, των ραµπών και των 
προσβάσεων και δ. εργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της 
προµήθειας και εγκατάστασης Μ.Ε.Ρ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών». 

Οι όροι της σύµβασης καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου 
της αναφέρονται στα τεύχη που µνηµονεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας ∆ιακήρυξης 
και την συνοδεύουν. 
 

13.2 Ο συνολικός Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατοµµυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (5.550.000 €), χωρίς ΦΠΑ 
και επιµερίζεται ως εξής: 

Οµάδα Α: Τεχνική Υποστήριξη και Επιθεώρηση οδού      390.000,00 
Οµάδα Β: Λειτουργία οδού      3.209.388,00 
Οµάδα Γ: Βελτιώσεις          596.216,23 
Οµάδα ∆: Συντήρηση Η/Μ         446.730,30 
Οµάδα Ε: Εργασίες Συντήρησης οδού και Αποκαταστάσης φθορων    857.665,47 
Αµοιβή Μελετών:            50.000,00 

 

Η χρηµατοδότηση της Σύµβασης καλύπτεται από τα έσοδα διοδίων του Ακτίου. 
 

13.3 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε έτη (60 µήνες) από την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1 “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ” 
του Παραρτήµατος ΙΙ του τεύχους «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

Στη σύµβαση προµήθειας περιλαµβάνονται οι ενδεικτικές προθεσµίες που 
περιγράφονται λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο Α-2 “ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ” 
του Παραρτήµατος ΙΙ του τεύχους «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».  

Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία 
υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 
ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, µεταγενέστερο χρόνο έναρξης 
των προθεσµιών της σύµβασης. 

Μετά το πέρας των 5 ετών άρχεται ο χρόνος εγγύησης διάρκειας τριών (3) µηνών για 
το σύνολο των υπηρεσιών της προµήθειας. 
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Άρθρο 14: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης – 
Εναλλακτικές Προσφορές 

14.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στην 
παρ. 11.α του άρθρου 2 και στο άρθρο 22 του Π.∆. 60/2007.  

 
14.2 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η «χαµηλότερη τιµή» σύµφωνα µε την 

παρ. 51.1.β του άρθρου 51 του Π.∆.60/2007.  
 
14.3 ∆εν θα γίνει δεκτή προσφορά για µέρος της Προµήθειας. ∆εν θα γίνουν δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε 
προτάσεις που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές. 

 
 

Άρθρο 15:  Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

15.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
στην οποία προσαρτώνται υποδείγµατα εγγράφων για την Υπεύθυνη ∆ήλωση 
καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων, την Τεχνική Ικανότητα 
και την Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι 
υποχρεωτική.   

Κάθε Προσφέρων (µεµονωµένη Επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία αυτών) µπορεί να 
υποβάλει µόνον µία Οικονοµική Προσφορά. 
 

15.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 180 ηµέρες από την 
επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών του 
άρθρου 4 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
 

Άρθρο 16:  Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης - Ασφαλίσεις 

16.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η υποβολή εγγύησης συµµετοχής, ποσού 
111.000 €, που αντιστοιχεί στο 2% επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας χωρίς 
ΦΠΑ (παρ. 13.2 της παρούσας) και η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 του Ν.4281/08.08.2014). 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα (Προσάρτηµα ΙΙΙ) και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική 
επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις 
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 
επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της 
ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας, την επωνυµία του 
διαγωνιζόµενου σχήµατος, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως 
µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της 
εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση 
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και κατά τα λοιπά θα διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας και του τεύχους 
“Συγγραφή Υποχρεώσεων”. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) του αναδόχου µε την προσκόµιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, β) των υπολοίπων εντός τεσσάρων (4) ηµερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους Προσφέροντες σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν 
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας 
παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από 
τον εγγυητή και τον Προσφέροντα.  

 
16.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού οφείλει να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε βάση το συνηµµένο 
στην παρούσα υπόδειγµα (Προσάρτηµα ΙV), ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 157, παρ. 1.β του Ν.4281/2014) και η οποία θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 
16.3 Ασφαλίσεις 

Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία ή απαίτηση αποζηµίωσης που ανάγεται 
στην κατά Νόµο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή αµέλεια κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του. 

Για την υπογραφή της σύµβασης ο Προµηθευτής θα προσκοµίσει ασφαλίσεις Αστικής 
Ευθύνης έναντι τρίτων και µηχανικού εξοπλισµού. Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι 
των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 
 
 

Άρθρο 17: Αµοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωµής 

17.1 Το άθροισµα της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου και της προβλεπόµενης, από 
τον Προϋπολογισµό, αµοιβής µελετών αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή (αξία της 
σύµβασης), δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και θα 
καταβάλλεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων».  

 
17.2 Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αµοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι λοιπές 

οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και 
όροι, περιγράφονται στο τεύχος «Συγγραφής Υποχρεώσεων» και στο Παράτηµα ΙΙ 
αυτού. 

 
17.3 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία - Προϋποθέσεις για τη 

δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 

18.1 Υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 19, 20 και 21 της 
παρούσας, στη διαδικασία δικαιούνται να συµµετέχουν: 

18.1.1 Μεµονωµένες Επιχειρήσεις προερχόµενες από την Ελλάδα ή από άλλα κράτη -µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 

18.1.2 Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων της παραπάνω παραγράφου υπό τον 
όρο ότι κάθε Επιχείρηση θα συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία µε ελάχιστο 
ποσοστό 30%. 
 
Κάθε Επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε 
µεµονωµένα, είτε ως µέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων 
συµµετέχει η Επιχείρηση. 
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα αφορούν 
στο σύνολο της σύµβασης. 

 
18.2 Για την συµµετοχή στην ανοικτή διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και  
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr.  
 
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 
Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., αιτούνται, µέσω 
της ιστοσελίδας του 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: 

i. Οι διαθέτοντες 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 
Tµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ. Εµπορίου. 

ii. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

iii. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Β 
για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε 
τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 
σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρµόδια υπηρεσία.  

 
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.  

 
 
Άρθρο 19: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης 

Προσφερόντων 

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 
ή κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο Προσφέρων µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά 
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο Προσφέρων 
µε το φάκελο συµµετοχής του. Με την τυχόν ένσταση κατά του αποκλεισµού µπορούν να υποβληθούν 
και πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις] 
19.1  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
19.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
19.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
19.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

19.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 
19.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη 
παροχή των πληροφοριών αυτών. 

Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός της Επιχείρησης ή και της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας στην οποία αυτή συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή 
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παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής της, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην παρ. 
24.1.2.α της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 20: Προϋποθέσεις Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 

20.1 Κάθε Προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, για να µην 
αποκλειστεί από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια ως εξής:  

Να διαθέτει δανειοληπτική ευχέρεια ύψους τουλάχιστον 10% του Προϋπολογισµού 
της Προµήθειας, ήτοι 555.000 €.  

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η απαίτηση µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα µέλη της.  

 
20.2 Οι Προσφέροντες για να ενισχύσουν την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους 

επάρκεια, µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, που δεν 
µετέχουν ήδη στη διαδικασία (παρ. 2 του άρθρου 45 του Π.∆. 60/2007) και θα τεθούν 
στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν 
µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Στην περίπτωση αυτή ο 
Προσφέρων, πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των 
φορέων αυτών. 

 
 
Άρθρο 21:  Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας 

21.1 Κάθε Προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, για να µην 
αποκλειστεί από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική 
ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή παρόµοιων µε τις υπό ανάθεση υπηρεσιών, 
οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του Προσφέροντα ως εξής: 

Να διαθέτει εµπειρία (κατά τα πέντε τελευταία έτη) σε υπηρεσίες λειτουργίας και 
συντήρησης οδικών σηράγγων µήκους µεγαλύτερου των 1.000µ. και κυκλοφοριακού 
φόρτου µεγαλύτερου των 2.000 οχηµάτων / ηµέρα (ΕΜΗΚ ανά κατεύθυνση 
κυκλοφορίας), οι οποίες διαθέτουν συστήµατα τηλεµατικής διαχείρισης, αυτοµατισµών 
και εποπτείας που είναι διασυνδεδεµένα και ελέγχονται κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: αποδεδειγµένη εµπειρία σε συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας (TMS), συστήµατα ∆ιαχείρισης Η/Μ (SCADA) και αυτοµατισµών, 
συστήµατα εποπτείας καµερών διαχείρισης κυκλοφορίας (CCTV), συντήρηση 
υποσταθµών Μέσης Τάσης και στοιχειώδης συντήρηση ανοικτής οδοποιίας και 
σηράγγων. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, την παραπάνω εµπειρία αρκεί να την 
εξασφαλίζει ένα τουλάχιστον µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
 

21.2 Οι Προσφέροντες για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα, µπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, που δεν µετέχουν ήδη στη διαδικασία 
(παρ. 3 του άρθρου 46 του Π.∆. 60/2007) και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την 
εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς 
συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, πρέπει να 
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των αρµοδίων οργάνων των 
φορέων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
Άρθρο 22: Περιεχόµενο ηλεκτρονικού φακέλου συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά 

Ο φάκελος συµµετοχής (προσφορά) κάθε Προσφέροντα για να είναι συµβατός προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης, ώστε να µην αποκλειστεί από τη διαδικασία ο 
Προσφέρων, σύµφωνα µε τις παρ. 5.1 και 5.2 της παρούσας, οφείλει να περιλαµβάνει, επί 
ποινή αποκλεισµού, τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται 
στο εξής «Υποφάκελοι» 2: 
α. τον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», που θα περιέχει 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής που απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και  
β. τον Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία της προσφοράς τους σε 
έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, µέσα στην προθεσµία 
που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας σε Ενιαίο κλειστό φάκελο συµµετοχής, 
όπου θα αναγράφουν εκτός από την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, τον τίτλο της 
Σύµβασης ως εξής: «Προµήθεια Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης της 
Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας (2016 – 2020)», την επωνυµία (ή οι επωνυµίες 
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας), ταχυδροµική διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail 
του Προσφέροντα και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών 
της, τη φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή” καθώς και τον τίτλο του 
Υποφακέλου (Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Υποφάκελος Οικονοµικής 
Προσφοράς). 
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το άνοιγµα 
του φακέλου από την Επιτροπή. 

Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου, σε έντυπη µορφή, θα περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται κατά περίπτωση στην 
παρακάτω παρ.22.1 της παρούσας.  
 
Το ειδικότερο περιεχόµενο των υποφακέλων είναι το ακόλουθο: 
 
22.1 Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» οι 
προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, σε µορφή 
αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και των όρων της 
παρούσας κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου 
και της ως άνω απόφασης: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 



 

K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\01_diak_AKTIO_5491.doc AP00/5491/Β01 
25 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/20143 ή σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο 
σε κάθε άλλη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπο, 
επί ποινή αποκλεισµού.  
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα εξής: 
 
22.1.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στη διαδικασία 

στην οποία θα αναγράφονται ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της 
Σύµβασης), τα στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυµία µεµονωµένου υποψηφίου, ή 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τίτλος, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) και τα 
στοιχεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου του Προσφέροντα 
(ονοµατεπώνυµο ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).  
Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από 
- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, ή  
- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 
- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των µελών Ένωσης ή Κοινοπραξίας φυσικών 

και νοµικών προσώπων ή  
- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.  

Σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των ∆ιαγωνιζοµένων επισηµαίνεται ότι: 
� Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισµό κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη, υποδηλώνει 

ότι έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρµόδια όργανα του 
προσφέροντα, εφόσον η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση εκ µέρους των 
καταστατικών οργάνων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, η 
υποβολή προσφοράς, συνοδευόµενη από το σχετικό φάκελο συµµετοχής, 
δεσµεύει την επιχείρηση. 

� Η υποβολή προσφοράς για λογαριασµό Ένωσης υποδηλώνει την λήψη σχετικής 
απόφασης των οργάνων των µελών της Ένωσης περί συµµετοχής στο 
διαγωνισµό σε Ένωση µε τα λοιπά µέλη της Ένωσης. Αν δεν εκδηλωθεί 
αντίδραση µέλους Ένωσης θεωρείται ότι υφίσταται η σχετική νοµιµοποίηση του 
νοµίµου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι συµµετέχοντες 
υποβάλλουν αίτηση ως «Κοινοπραξία» θεωρείται ότι συµµετέχουν υπό µορφή 
Ένωσης.  

Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται 
εκ των υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 5.5.2 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν 
άµεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά. 
Η αίτηση θα συνοδεύεται από: 
(α) ∆ηλώσεις των µελών, σε περίπτωση Ένωσης, περί ορισµού Κοινού 

Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του Προσφέροντα.  
(β) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος Κοινού εκπροσώπου και 

του αναπληρωτή του σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
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(γ) ∆ήλωση του Κοινού Εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού 
συµµετοχής κάθε µέλους της Ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο 
σύνολο της προµήθειας. 

(δ) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας περί της σύστασης 
Κοινοπραξίας, του ποσοστού συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού 
κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου αυτής. Τα ποσοστά 
συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας. 

 
22.1.2 ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης  

∆ήλωση, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στη διαδικασία είτε 
αυτοτελώς είτε ως µέλος Κοινοπραξίας ή Ένωσης, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό 
τους κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 19 της παρούσας, 
συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Προσαρτήµατος Ι της παρούσας.  

Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο 
∆ιαγωνιζόµενος προκειµένου περί αυτοτελούς συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη 
Κοινοπραξία ή Ένωση στην οποία συµµετέχει το πρόσωπο. 
 

22.1.3 ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας οι Προσφέροντες προσκοµίζουν τα αναφερόµενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα: 

 Τραπεζικές βεβαιώσεις από τρία (3) κατ’ ανώτατο πιστοληπτικά ιδρύµατα ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαίτηση του άρθρου 20 της παρούσας.  
 
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 20.2 της 
παρούσας, τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα προσκοµίσει ο Προσφέρων, πρέπει να 
αφορούν το φορέα που δανείζει την ικανότητα τα οποία είναι:  
α) Τραπεζικές βεβαιώσεις περί ύπαρξης του απαιτούµενου, από τα τεύχη, ποσού 

(555.000 €) σε λογαριασµό του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την 
συνδροµή. 

β) Πρακτικό ∆Σ ή απόφαση του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την 
συνδροµή, περί ύπαρξης του αναγκαίου ποσού και κάλυψης του Προσφέροντα 
σε περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί Ανάδοχος από την παρούσα 
διαδικασία. 

γ) Συµβολαιογραφικό έγγραφο στο περιεχόµενο του οποίου ο φορέας του οποίου ο 
Προσφέρων επικαλείται την συνδροµή θα δεσµεύεται προς τον Προσφέροντα ότι 
θα του καταβάλει το ποσό που απαιτείται, στην περίπτωση που ο Προσφέρων 
αναδειχθεί Ανάδοχος, και ότι ο Προσφέρων θα αποδεχθεί το ποσό αυτό. 

 
22.1.4 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 21 της παρούσας ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, οι Προσφέροντες θα προσκοµίσουν τα αναφερόµενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα: 
∆ήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης 
οδικών σηράγγων (κατά τα πέντε τελευταία έτη), σύµφωνα µε το συνηµµένο 
Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ της παρούσας, που παρασχέθηκαν από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από τα µέλη διαγωνιζόµενης Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
µε αναφορά στο αντικείµενο, στον τόπο, στο ποσό, στη διάρκεια και τον χρόνο 
έναρξης παροχής των υπηρεσιών, στο µήκος της οδικής σήραγγας, στον 
κυκλοφοριακό φόρτο ανά κατεύθυνση, στα συστήµατα τηλεµατικής διαχείρισης, 
αυτοµατισµών και εποπτείας που διαθέτει η σήραγγα και τη διασύνδεση και έλεγχό 
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της κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας που διαθέτει η σήραγγα και στον 
εργοδότη (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα). Η δήλωση θα συνοδεύεται επίσης και από 
αποδεικτικά στοιχεία, ως εξής: 
� Εάν πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές (∆ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π), ως 

αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την 
αρµόδια Αρχή. 

� Εάν πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές Ιδιωτικούς Φορείς, συστατικές επιστολές 
από τους φορείς αυτούς και τις αντίστοιχες συµβάσεις – ιδιωτικά συµφωνητικά, 
θεωρηµένα από την εφορία, µεταξύ του προσφέροντα και του ιδιώτη εργοδότη ή 
άλλα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία. 

Τα πιστοποιητικά ή οι επιστολές της Αναθέτουσας Αρχής θα αναφέρουν απαραιτήτως 
το αντικείµενο, τον τόπο, τη χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και 
συντήρησης της οδικής σήραγγας (ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της σύµβασης), το 
µήκος της οδικής σήραγγας, τον κυκλοφοριακό φόρτο ανά κατεύθυνση, τα συστήµατα 
τηλεµατικής διαχείρισης, αυτοµατισµών και εποπτείας που διαθέτει η σήραγγα και τη 
διασύνδεση και έλεγχό της κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας και θα 
βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια επιλογής των 
Προσφερόντων, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσον το δυνατό πιο 
αναλυτικές και εµπεριστατωµένες έτσι ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της 
προϋπόθεσης παραγράφου 21.1 της παρούσας. 
 
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 21.2 της 
παρούσας, τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, που απαιτούνται, πρέπει να αφορούν το 
φορέα που δανείζει την ικανότητα και επιπλέον πρέπει να προσκοµισθεί πρακτικό ή 
απόφαση του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την συνδροµή, ότι θα 
παρέχει στον Προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που ο 
Προσφέρων αναδειχθεί Ανάδοχος από την παρούσα διαδικασία. 

 
22.1.5 Την εγγύηση συµµετοχής του παραγράφου 16.1 της παρούσας, σύµφωνα µε το 

συνηµµένο Υπόδειγµα Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας, η οποία υποβάλλεται 
υποχρεωτικά σε πρωτότυπο, επί ποινή αποκλεισµού. 

 
22.1.6 ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών 

Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις ανώνυµες εταιρείες που λαµβάνουν µέρος στο 
διαγωνισµό, είτε πρόκειται για µεµονωµένους υποψήφιους, είτε για µέλη Ενώσεων ή 
Κοινοπραξιών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι 
φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3310/05, οι 
εταιρείες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά τα 
λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσκοµίζουν 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 επιχείρησης, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

β. Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις, 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 είναι ονοµαστικές. 
ii. Αναλυτική κατάσταση µετόχων µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, 

όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
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επιχείρησης µε ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (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 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την 
σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

γ.  Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν:  
i. Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από 

αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα.    

ii. Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των µετοχών. 

iii. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων 
(που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών) σύµφωνα µε την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην επιχείρηση. 

iv. Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση αιτιολογεί 
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν είναι γνωστοί. Η Ε.∆. δεν µπορεί να 
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα 
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 

Τα ανωτέρω υπό β. και γ. έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από 
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 9.2 της παρούσας. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά 
την παράγραφο άρθρο 5.5 της παρούσας. 

 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών 
αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο 
ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.99, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).  

Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι, ο Προσφέρων υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, 
αποκλείεται. 
 
 
22.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

22.2.1 Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
Οικονοµική Προσφορά του Προσφέροντα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η Οικονοµική Προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, 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 
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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. 

Η Οικονοµική Προσφορά θα συµπληρώνεται µε τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, 
όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπογράφεται από τον 
ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από 
όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα Κοινό 
Εκπρόσωπο. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή µελών 
Ενώσεων από τον ίδιο Εκπρόσωπο. 

Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως 
προς το πρόσωπο του Προσφέροντα που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, 
αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

22.2.2 Η Οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει τα ποσά προσφοράς (σε ευρώ) κάθε 
οµάδας εργασιών και το συνολικό ποσό προσφοράς, αριθµητικά και ολογράφως. Η 
συµπλήρωση των ποσών σε όλες τις οµάδες εργασιών (πέντε οµάδες εργασιών) είναι 
υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισµού. 

Προσφορές µε συνολικό ποσό που υπερβαίνει τον Προϋπολογισµό της Προµήθειας 
(παρ. 13.2 της παρούσας)  θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
22.2.3 Για κάθε Οικονοµική Προσφορά από τα ποσά προσφοράς των επιµέρους οµάδων 

εργασιών θα προκύψουν τα αντίστοιχα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κάθε οµάδας 
µε βάση τους αντίστοιχους επιµέρους προϋπολογισµούς ανά οµάδα εργασιών, µε 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Επίσης, και από το συνολικό ποσό 
προσφοράς θα προκύψει η µέση έκπτωση της Σύµβασης βάσει του συνολικού 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας (παρ. 13.2), µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο. Οι ανωτέρω υπολογισµοί θα γίνουν από την Ε.∆. και θα 
συµπεριληφθούν στο Πρακτικό ΙΙ.  

 
 
Άρθρο 23: Υποχρεώσεις Ενώσεων, Κοινοπραξιών προµηθευτών 

23.1 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας σε Ένωση ή 
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
23.2 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 
µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.». 
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Άρθρο 24: Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος 
Αναδόχου. 

24.1 Προκειµένου να συναφθεί η σύµβαση ο επιλεγείς Ανάδοχος θα κληθεί να προσκοµίσει 
για τον ίδιο, σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής, και όλων των µελών του, σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και 
έγγραφα νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης: 

 
24.1.1 α) Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού του επιλεγέντος Αναδόχου 

(όλων των µελών του σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων) 
καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο 
τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 

β) Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 

γ) Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η 
σύµβαση, από την ∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης 
εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης. 

δ) Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, 
όπου απαιτείται, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της σύµβασης και κατά 
περίπτωση ορισµός νοµίµου εκπροσώπου1 και του αναπληρωτή του. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής 
και καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό 
αποδεικτικό στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο 
διαγωνισµό. 

 
24.1.2 α) Για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά 
µητρώα πρέπει να αφορούν: 
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης),  
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης 

εταιρείας),  
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά 

για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα 
παραπάνω.  

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει 
σαφώς αν ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον 
αποκλεισµό του Προσφέροντα, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή 
υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, 
περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά 
επιφέρει δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, 
προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του 
στελέχους.  

                                                           
1 Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την ΕΟΑΕ. Σε 
περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία 
εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην ΕΟΑΕ του σχετικού νοµιµοποιητικού 
εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΑΕ απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη 
επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. 
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β) Για την περίπτωση της παρ. 19.6, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε 
µέλους του (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας). Για τις επιχειρήσεις που 
είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής 
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την 
θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε 
µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις 
Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

γ) Για την περίπτωση της παρ. 19.8, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από 
τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
Προσφέρων ή σε περίπτωση, που έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.  
Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα θα υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας.  
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις που δεν υποβάλουν τα ως άνω αποδεικτικά θα 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

δ) Για την περίπτωση της παρ. 19.9, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από 
την αρµόδια αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο Προσφέρων. Οι 
ελληνικές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από την εκδούσα αρχή ή επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο.  
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν 
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ. 

ε) Για την περίπτωση της παρ. 19.7, δήλωση περί µη διάπραξης σοβαρού 
επαγγελµατικού παραπτώµατος. 

 
24.2 Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να 

συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα (ή του µέλους στο οποίο το 
δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας), όταν αυτός 
προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος 
προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή 
θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών 
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι 
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής δήλωση 
του υποψηφίου και ο επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.  

 
24.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 24.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από 
τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν 
ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι µηνών από την σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή 
η συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.  
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
 

 
Πετρούλα Μεντίζη 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων 
Έργων -Προµηθειών 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ματθαίου 
∆ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης 

∆ικτύου και Παραχωρήσεων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την 894/31/13.04.2016  

απόφαση του ∆.Σ της ΕΟΑΕ 
 
 
 

 
Προϊστάµενος Τοµέα 

Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & 
Συντήρησης 

 
 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης προσωπικής κατάστασης 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγµατα για την ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική 

Ικανότητα 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: Κατάλογος έργων/φορέων ή/και εταιριών εσωτερικού ή 

εξωτερικού που χρησιµοποιούν τους συγκεκριµένους 
τύπους των προσφερόµενων συστηµάτων 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης προσωπικής κατάστασης 

 
Στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού για την  

«Προµήθεια Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης της Υποθαλάσσιας Ζεύξης 

Ακτίου - Πρέβεζας (2016 – 2020)» 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ως άνω σύµβασης 
 
 
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………..........………. 
…………………………..,2 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου 
Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε  
από   …………………………….., στις ………………………………… 
Προσφέρων

3 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος4 της εταιρείας ή του νοµικού 
προσώπου µε την επωνυµία …………………………………………………….............………… 
…………………………………………………………………………………………............………5 
δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες 
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:   
 
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 24.1.2 της ∆ιακήρυξης, καταδικαστεί µε 
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου6 για: 
 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
5. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, 
µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή 
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

 
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)7 υπό πτώχευση, εκκαθάριση8, ή 
αναγκαστική διαχείριση . 

 

                                                           
2 Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος 
3 Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 
4 Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που 
συµµετέχει διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος ένωσης ή 
κοινοπραξίας  

5 ∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
6 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
7 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 
8 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 
∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας. 

 
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον 
αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα 
νοµοθετικό πλαίσιο. 

 
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης και ότι 
θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 
αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές, από τα οποία 
να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις µη αποκλεισµού. 
 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
…………… 

…………………. 
                                                                                          Ο δηλών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υποδείγµατα για την ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική 

Ικανότητα 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1:  
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ κατά τα πέντε τελευταία έτη 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου 
που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση Ένωσης υποβάλλεται 
ξεχωριστός κατάλογος για κάθε µέλος αυτής.) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του έργου / υπηρεσίας όπως 

αναγράφεται στην σύµβαση) 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, 
Προϊστάµενη Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / 
Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6 Τµ. Α) 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε 
περίπτωση Ένωσης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε 
περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)  
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον 
αριθµό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η 
έγκριση αναφέρονται οι λόγοι.) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του αντικειµένου και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά 
ποσοτικά στοιχεία, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το 
αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει 
εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση 
υπηρεσία.) 

 

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή του έργου/ υπηρεσία, το 
ποσοστό συµµετοχής του και η τελική προκύπτουσα αµοιβή, 
χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται 

π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, κλπ.) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ: (Αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αρµοδίου του 
Φορέα Ανάθεσης και συγκεκριµένα: ονοµατεπώνυµο, 
τηλέφωνο, email). 

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

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του έργου/ υπηρεσίας όπως 
αναγράφεται στην σύµβαση) 

 
(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσα έργα/ υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος.) 

 
   (Τόπος – Ηµεροµηνία) 
 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 
   Νοµίµου Εκπροσώπου 

Σηµείωση:  Το υπόψη παράρτηµα µπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας µε µορφή στηλών, των 
οποίων τα περιεχόµενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καµιά αλλοίωση από τα ζητούµενα στο 
παρόν υπόδειγµα 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής  
 

 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………9 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
………………………………… 10, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 
……………… …… 
………………………………………………………………………………………….11  για τη 
συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….12, ή της µετ΄αυτήν νέας 
ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 13 σύµφωνα µε 
τη σχετική ∆ιακήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 
αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 14 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών)  µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο 
µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί 
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας 
αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 
 

                                                           
9  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό. 

10  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του 
Προϋπολογισµού της Προµήθειας, χωρίς Φ.Π.Α. 

11  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, 
ή η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες 
των µελών νοµικών προσώπων) ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση 
συµµετοχής. 

12  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
13  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης προµήθειας υπηρεσιών όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
14  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί 
όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της 
ισχύος της. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..15 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
16 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…17  µέχρι το 

ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της προµήθειας 

και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του 

οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που 

πηγάζει από τη σύµβαση …...…………………………………………..18  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά 

την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε 

στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε 

περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου 

εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς 

και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 

περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 

αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

                                                           
15   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ). 
16  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας υπηρεσιών. 
17  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η 

ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης 
ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

18  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                                                           
1 Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν λαµβάνεται 
υπόψη η ηµέρα λήξης υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι 
Τρίτη, η προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας 
είναι αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν η ηµέρα υποβολής προσφορών 
είναι ∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία 
την προηγούµενη Παρασκευή. Ο ίδιος τρόπος υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές 
περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο). 
2 Υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
3
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων και σύµφωνα µε το νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ A’ 74 - 26.03.2014) και την 
υπ’αρίθµ. 4591/03.11.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 
4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων 
εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας 
(Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 
4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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