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ΠΡΟΣ: 

 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης µε τίτλο: 
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ”.  

Κωδικός αναφοράς 5506. 

 Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. 920/7/31.03.2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, τη 
σύµβαση του θέµατος, προϋπολογισµού 18.000€, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός). Για την επιλογή 
του Αναδόχου θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισµός µετά από δηµοσίευση της εν λόγω 
∆ιακήρυξης υποβολής προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
(www.egnatia.eu ή www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2312), στην οποία 
υπάρχει ελεύθερη, πλήρης άµεση και δωρεάν πρόσβαση.  

Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 
610/2/24.03.10, 889/25.02.2016, 911/2/09.11.2016, 912/7/18.11.2016, 
913/7/30.11.2016 και 916/2/17.01.2017 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 ∆ιαγωνιζόµενος ή ο τελικά 
επιλεγείς Ανάδοχος να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση. 

 O κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) είναι: 50433000-9 
Υπηρεσίες βαθµονόµησης. 

Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης: 7ΜΒ∆46Ψ8ΟΝ-ΙΦ∆ µε Κωδ. Εγγρ. 
17032914 και Αριθµ. Πρωτ. Ε01/0392/29.03.2017. Σχετικό Α∆Α Έγκρισης 
∆απάνης: ΩΣ7Η46Ψ8ΟΝ-ΨΑΝ. 

Πηγή χρηµατοδότησης: ∆ιαθέσιµα κεφάλαια της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 
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Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής 

1.1 Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
προσφέροντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Πέµπτη, 14 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 
12.00 µ.µ. 

 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των 
φακέλων µέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών 
και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 
προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών 
εταιρειών.  

1.2 Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την Πέµπτη, 14 
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 12.00 µ.µ. 

1.3 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η 
ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχόµενων της 
Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη 
έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 

1.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 1.2 καµία προσφορά δεν 
γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως µη κανονική. 

1.5 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, κρίνονται ανάλογα ως 
µη κανονικές ή απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την 
εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

1.6 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό 
υποβάλλεται σε πρωτότυπο, και συνοδεύει τον Φάκελο Συµµετοχής (για διευκόλυνση 
της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου).  

Υπόδειγµα της ανωτέρω αίτησης βρίσκεται στο αντίστοιχο παράρτηµα της 
διακήρυξης. 

 Αν δεν χρησιµοποιηθεί το συγκεκριµένο υπόδειγµα τότε θα πρέπει στην αίτηση να 
αναγράφονται τα εξής: 

 Ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της σύµβασης):  

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ”.  

Κωδικός αναφοράς 5506. 

 Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης) δηλαδή 
την επωνυµία, ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail). 

 Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 

 τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
όλων των µελών σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων ή τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο 
σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων.  

1.7 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους και που θα 
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κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το 
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, 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. 

1.8 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και 
µονογραµµένες από τον/τους νόµιµο/ους Εκπρόσωπο/ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε 
σελίδα. 

1.9 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη της διαδικασίας. Τα αιτήµατα υποβάλλονται εγγράφως 
ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) και 
κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι ενδιαφερόµενοι, αρκεί να 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι και 
έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 

1.10 Απαντήσεις επί, ενδεχοµένως, γραπτών ερωτήσεων θα δίνονται εγγράφως µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς και εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και µε ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu 
(στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και δύο (2) 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. 

1.11 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών της 
διαδικασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή 
ΝΕΑ/Προκηρύξεις ή στην δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας Προκηρύξεις/∆ιακηρύξεις στην 
οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση. Επίσης, η παρούσα 
∆ιακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά και στη 
διαδικτυακή πύλη https://diavgeia.gov.gr καθώς και σε ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων 
δηµόσιων διαγωνισµών. 

  

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Απόφαση κατακύρωσης- 
Ενστάσεις 

2.1 Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή 
Προµήθειας (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) σε δηµόσια συνεδρίαση, κατά την ηµέρα 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών την Πέµπτη, 14 Σεπτεµβρίου 
2017 και ώρα 12.30 µ.µ. στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», 6ο χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 

 Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, 
λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του 
κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση ή ειδοποίηση. 

 Η Επιτροπή Προµήθειας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» συγκροτήθηκε, για την διεξαγωγή 
της διαδικασίας, και συγκεκριµένα λειτουργεί ως Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας 
(έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής) και ως Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση 
της σύµβασης (αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών). 

2.2 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαµβάνει τους Φακέλους 
Συµµετοχής που κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ 
αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση τους, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Φάκελοι που 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Αποσφραγίζοντας τους 
Φακέλους Συµµετοχής αριθµεί και µονογράφει τους περιερχόµενους σε αυτούς  
υποφακέλους και ελέγχει την υποβολή των οικονοµικών προσφορών σε σφραγισµένους 
φακέλους σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας. 
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2.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

2.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των 
∆ιαγωνιζόµενων και µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ανά φύλλο. 
Ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας. Ελέγχει δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής” (κατά την παρ. 13.1 της παρούσας) και την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 11 και ότι δεν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 12 (δικαιολογητικά του άρθρου παρ. 12.Α) 
της παρούσας διακήρυξης. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η 
Επιτροπή Προµήθειας, βάσει του άρθρου 102 του ν.4412/2016, µπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, που έχουν υποβάλει, 
µέσα σε εύλογη προθεσµία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από 
τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Προµήθειας δεν 
λαµβάνεται υπόψη.  

2.3.2 Σε περίπτωση διακοπής της 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 
της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή oι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή 
Προµήθειας. 

2.3.3 Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας καταγράφει τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου των δικαιολογητικών. Καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες προσφορές και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα. 

  

2.4 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 

 Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή Προµήθειας σε µυστική συνεδρίαση καταγράφει στο 
πρακτικό της την αιτιολογηµένη κρίση της περί των λόγων αποκλεισµού των 
προσφερόντων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής 
στην παρούσα διαδικασία. Κατόπιν ο Πρόεδρος σε δηµόσια συνεδρίαση ανακοινώνει τις 
αποδεκτές Προσφορές και προχωρά την ίδια µέρα στην αποσφράγιση των υποφακέλων 
των οικονοµικών προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο 
«ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής». Στη συνέχεια η Επιτροπή τις µονογράφει, 
ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας. Για τις προσφορές 
που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά κρατούνται µέχρι τη λήξη της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον  της επιτροπής προµήθειας και παρουσία των προσφερόντων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές[1], µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας. Εφόσον, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι έλαβαν γνώση και έχουν προσκληθεί να 
παραβρίσκονται στην διαδικασία κληρώσεως, η απουσία κάποιου εξ αυτών ή και όλων 
δεν αποτελεί λόγο µαταίωσης της κληρώσεως. 

2.5 Ολοκλήρωση του Πρακτικού 

 Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα 
περιγράφονται σε διακριτά στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις 
απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και 
προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Υποψήφιο που προσέφερε τη χαµηλότερη 

                                                           
[1]

 Πρβλ. Άρθρο 90, παρ. 1 του ν.4412/2016. 
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τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

2.6 Απόφαση έγκρισης πρακτικού – αποτελέσµατος της διαδικασίας 

 Το πρακτικό µε τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου της ΕΟΑΕ. Η απόφαση αυτή (µαζί µε αντίγραφο του πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου των προσφορών) κοινοποιείται µε επιµέλεια της Επιτροπής στους 
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 
127 του ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 2.9 της παρούσας. 

2.7 Απόφαση κατακύρωσης (ανάθεσης) 

 Μετά την αξιολόγηση (έλεγχος) των προσφορών και την έκδοση της απόφασης της 
παρ. 2.6 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του N.4250/2014 (Α΄ 74) όλων 
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του 
Τ.Ε.Υ.∆. και περιγράφονται στο άρθρο 12.Α της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 12 της παρούσας, 
καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11 αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να 
τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
Η κατακύρωση δεν γίνεται στον προσωρινό ανάδοχο αλλά στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
(κατά σειρά µειοδοσίας), τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
ιi) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 11 
(κριτήριο ποιοτικής επιλογής) και 12 (λόγοι αποκλεισµού) της παρούσας. 

 

Επισηµαίνεται ότι, η επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό µέχρι 30%[3] στην περίπτωση της µεγαλύτερης 
ποσότητας και ποσοστό µέχρι 50%[4] στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 
104 του ν.4412/2016 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε την σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Προµήθειας και τη διαβίβαση του φακέλου στo αρµόδιο 
αποφασίζον όργανο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για τη λήψη απόφασης, είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
έκπτωτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

                                                           
[3] Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 

100.000 ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (άρθρο 104, παρ.1 του ν. 4412/2016). 

[4] Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% (άρθρο 104, παρ.1 του ν.4412/2016). 
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Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από το αρµόδιο όργανο, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής κοινοποιεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), επί αποδείξει, σε όλους 
τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου την απόφαση κατακύρωσης, µαζί 
µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών. για την διάθεση της κατακυρωτικής απόφασης και του Πρακτικού δίνοντάς 
τους προθεσµία υποβολής ενστάσεων. 

2.8 Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη 
διαδικασία, όπως (ανακοίνωση για τη διάθεση της απόφασης κατακύρωσης), στη 
διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις αποφάσεις της Εταιρείας επί τυχόν 
ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος, κατακύρωσης του διαγωνισµού, κ.λπ. 
γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Αντίγραφα των εγγράφων 
αυτών γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων, κ.λ.π. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, 
χορηγούνται στους προσφέροντες, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον 
ζητηθούν. 

2.9 Ενστάσεις 

 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει 
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, 
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (άρθρο 127 του ν.4412/2016). Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Η απόφαση επί των 
ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους 
συµµετέχοντες.  

  

Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

3.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης (παρ. 2.7) του 
αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε».   

3.2 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον γίνει η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της 
παρ. 12.Α της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν 
έχουν εκλείψει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 114) και ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού (άρθρο 12) κοινοποιείται η Απόφαση Κατακύρωσης στον ανάδοχο 
προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, σύµφωνα µε αναφερόµενα στο άρθρο 4 της 
παρούσας. 

3.3 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να 
ακυρώσει, να µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της 
προσφοράς του µειοδότη. 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. 
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Άρθρο 4: Υπογραφή Σύµβασης  

 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης (τηρουµένων των οριζόµενων στην παρ. 
3.2 της παρούσας), η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας:. 

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

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

Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό 
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά (κατά σειρά µειοδοσίας) επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ’ εξής.  

 Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς εφόσον ο επιλεγείς Ανάδοχος αποδέχεται την παράταση της ισχύος της.  

Η σύµβαση επί ενώσεων υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε 
κατά την υποβολή της προσφοράς. 

  

Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της σύµβασης θα αποτελούν τα 
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 1.  Το ιδιωτικό συµφωνητικό (Σύµβαση) που θα υπογραφεί. 

 2.  Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της. 

 3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

 Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη 
«Προµηθευτής» θα εννοείται η λέξη «Ανάδοχος». 

  

Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 

6.1 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω 
διατάξεις: 

6.1.1 Ο  ν.4412/2016. 

6.1.2 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόµου 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.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

6.2 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε τη διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισµού βάσει του άρθρου 117 του ν.4412/2016 και ανάρτηση της 
παρούσας διακήρυξης προς κάθε ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.” για δώδεκα  (12) τουλάχιστον ηµέρες. 

6.3 Η ανάθεση της Σύµβασης θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής  (χαµηλότερη 
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τιµή).  

  

Άρθρο 7: Αντικείµενο Σύµβασης – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  

7.1 H παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την: “ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ”.  

Αναλυτικότερα, η παροχή υπηρεσιών που αφορά στην διακρίβωση των 
οργάνων/συσκευών του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε” της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας εδρεύει στο ∆ερβένι Θεσσαλονίκης και το εργαστήριο διενεργεί 
δοκιµές ελέγχων χωµατουργικών οδοστρωµάτων, ασφαλτικών και σκυροδέµατος.  

Οι υπηρεσίες που ζητούνται αφορούν σε δύο σειρές διακρίβωσης των 
οργάνων/συσκευών του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ). 

7.2 Ο συνολικός προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες είναι κατ’ αποκοπήν και 
ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ - 18.000€ (πλέον  Φ.Π.Α.). 

7.3 Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 2 έτη, δηλαδή µία σειρά διακρίβωσης ανά 
έτος. 

  

Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

8.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης – 
προκήρυξης. Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το 
συνηµµένο υπόδειγµα στο αντίστοιχο παράρτηµα ή παρόµοιο. 

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες 
από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά 
τη λήξη της προσφοράς, αυτή είναι σε ισχύ εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει την 
παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της προσφοράς. 

 Η κατάθεση προσφοράς και η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, 
συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και των 
αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών χωρίς όρους και εξαιρέσεις. 

  

Άρθρο 9: Αµοιβή Αναδόχου – Πληρωµές 

9.1 Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν 
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 
επιπλέον στον Ανάδοχο, µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. Η πληρωµή του Αναδόχου 
θα γίνεται µε τις τιµές µονάδας της οικονοµικής του προσφοράς, η οποία περιέχει το 
εύλογο τίµηµα της σύµβασης. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την 
έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της 
ανατιθέµενης σύµβασης.  

 Η πληρωµή θα γίνεται εντός µηνός από κάθε τµηµατική παροχή υπηρεσιών της 
σύµβασης, την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την 
επίβλεψη της σύµβασης και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου και την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών της Ε.Ο.Α.Ε. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης 
των παραστατικών, αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συµπλήρωση 
και επανυποβολή τους. Οι τιµολογήσεις θα πραγµατοποιηθούν χρονικά ως εξής: 
2017 τιµολόγηση µε καθαρή αξία έως 4.500€, 2018 καθαρή αξία έως 9.000€ 
και 2019 καθαρή αξία έως 4.500€ σύµφωνα µε την ΑΥ∆. 

 Η αµοιβή του Αναδόχου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το προϋπολογισθέν 
ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€). 
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 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η 
παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι από κάθε 
πληρωµή του Αναδόχου παρακρατείται 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, 3% χαρτόσηµο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% και 20% επί του 
χαρτοσήµου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 
του Ν. 4012/15-9-2012 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του 
άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2012 
(ΦΕΚ Α΄90). 

9.2 Για να πληρωθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην "Εγνατία Οδός Α.Ε." 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 I. Παραστατικό αγοράς σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, (Τιµολόγιο) 

 II.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας όπου αυτή απαιτείται βάση της ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας όπου αυτή απαιτείται βάση της ελληνική 
νοµοθεσίας. Οι ενώσεις αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών 
τους. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, 
και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την 
πληρωµή της απαίτησης. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι:  

 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής 
Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ 
κλπ. 

  

Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην ∆ιαδικασία  

10.1 Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα 
σε: (σ’ αυτήν την περίπτωση στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό 
συµµετοχής κάθε εταιρείας), που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εταιρεία) δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό µε 
την υποβολή µόνο µίας προσφοράς, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης-
Σύµπραξης.  

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε 
από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης. 

  

Άρθρο 11: Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής (Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα) 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, για να µην αποκλειστεί από τη διαδικασία, 
οφείλει να διαθέτει πιστοποιητικό ΕΝ ISO 17025:2005 “Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
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Εργαστηρίων ∆οκιµών και ∆ιακριβώσεων”. Στοιχεία του πιστοποιητικού όπως 
αριθµός, πεδίο διαπίστευσης και ισχύς του θα πρέπει να προσκοµιστούν.  

  

Άρθρο 12: Λόγοι Αποκλεισµού ∆ιαγωνιζοµένων 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος 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) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων : 

12.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 12.12.2008 σ.42). 

12.2 ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των κρατών 
µελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ.54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα. 

12.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.12.1995, 
σ.48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2803/2000 (Α΄48). 

12.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

12.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας ( EE L 309 της 25.12.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α΄166). 

12.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2012, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2012, σ.1), 
η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2012 (Α΄215). 

12.7 Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα:  

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

• Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.. 

12.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή στην καταβολή 
φόρων ή  εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει 
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διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή την εθνική 
νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα 
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

  

Άρθρο 12Α: Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά) 

 Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών, δεν 
προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός µηνός που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός µηνός που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

12.Α.1 Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 10, 11 και 12, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και 
κατά τη σύναψη της σύµβασης. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

12.Α.2 Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 12, ο 
επιλεγείς Ανάδοχος ή κάθε µέλος του (σε περίπτωση ένωσης) προσκοµίζει αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Για τις παρ.12.1-12.6 της παρούσας, απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του 
ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην παρ.12.7 της παρούσας. 

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. 

β) Για την παρ.12.8, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) 
και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή σε 
περίπτωση, που έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 

Ειδικότερα: 

i. Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια 
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∆.Ο.Υ) θα υποβάλλουν oι ελληνικές επιχειρήσεις. 
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. 

ii Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για 
το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας θα υποβάλλουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις.  

Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 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. 

12.Α.3 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 11 της 
παρούσας, ο επιλεγείς Ανάδοχος προσκοµίζει πιστοποιητικό ΕΝ ISO 17025:2005 
“Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Εργαστηρίων ∆οκιµών και ∆ιακριβώσεων”, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Κεφ. 3 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ» του Παραρτήµατος Ι «Τεχνικό Αντικείµενο» 
και στο άρθρο 11 της παρούσας. 

12.Α.4 Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
επιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει, για τον ίδιο, σε περίπτωση 
µεµονωµένης συµµετοχής, και όλων των µελών του, σε περίπτωση Ένωσης, τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 

12.Α.5 Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
επιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει, για τον ίδιο, σε περίπτωση 
µεµονωµένης συµµετοχής, και όλων των µελών του, σε περίπτωση Ένωσης, τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως ΦΕΚ 
σύστασης, αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει, ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το 
πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και τυχόν εξουσιοδότηση 
για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του 
διαγωνισµού, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 

12.Α.6 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του 
ν.4412/2016. 
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Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

 Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) 
επιµέρους φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:  

 • Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», σύµφωνα παρ. 13.1 της 
παρούσας. 

 • Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε την παρ. 
13.2 της παρούσας. 

 και θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση της παραγρ. 1.6 της παρούσας. 

 Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:  

 • το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής, ή Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς),  

 • η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης) του Προσφέροντα, 
ταχυδροµική διεύθυνση – αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του Προσφέροντα 
και σε περίπτωση ένωσης, τα στοιχεία όλων των µελών της. 

 • ο τίτλος της υπό ανάθεση σύµβασης: 

 “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ”,Κωδικός 
αναφοράς 5506. 

13.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, 
δηλαδή το περιεχόµενό του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την 
κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του 
περιεχοµένου του. Εντός του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι 
προσφέροντες περιέχεται, επί ποινή αποκλεισµού, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 
παρ. 4 του ν.4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.∆.)[5], σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ της 
παρούσας, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του 
Ν.1599/1986. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

13.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

13.2.1 Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο 
Υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας ή κάποιο παρόµοιο. Το έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, υπογράφεται 
από τον ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλα τα µέλη της 
νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και θα φέρει 
σφραγίδα της εταιρείας. 

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. 

                                                           
[5] ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥ∆ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για 

δηµόσιες συµβάσεις κατά τα αναφερόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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 Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο 
που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει 
ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα 
ανωτέρω, ο προσφέρων αποκλείεται.  

Επίσης, ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν.4412/2016 και  
γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης[6](παρ. 7.2 της παρούσας). 

13.2.2 Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την 
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε  έντυπο, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ ή σε κάποιο παρόµοιο και 
αναγράφει το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς σε καθαρή αξία (αριθµητικά 
και ολογράφως). 

13.2.3 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη 
κανονικές ή απαράδεκτες.  

  

Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Αναδόχου – 
Επίβλεψη 

14.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση και 
σύµφωνα µε τους όρους αυτής, µε την οικονοµική προσφορά του, µε την παρούσα 
∆ιακήρυξη και τις κείµενες διατάξεις. 

14.2 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε 
µέλος της  ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκτέλεση της σύµβασης. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης 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 µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.». 

14.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για 
τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου µε αυτούς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως 
άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την υποχρέωση να ασκήσει 
πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και να καταβάλει σε αυτή όλες τις 
δαπάνες της δίκης. 

14.4 Αλληλογραφία του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή 

 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 
θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), 
τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και 
να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

  

                                                           
[6] Πρβλ. Άρθρο 26, παρ. 4, του ν.4412/2016. 
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Άρθρο 15: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

15.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την 
εκτέλεση της σύµβασης. 

15.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της σύµβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η 
παράβαση από τον Ανάδοχο του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του 
Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση  µε την επιφύλαξη παντός 
δικαιώµατός του σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή. 

15.3 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Αναδόχου απαιτείται η σχετική νοµική 
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

 

Άρθρο 16: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια  

 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 17: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της σύµβασης - 
Επίλυση ∆ιαφορών  

17.1 Η λήξη της σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης 
της Σύµβασης ή την έκδοση εντύπου Πιστοποίησης Παραλαβής/ Εντολή Πληρωµής 
(ΠΠ/ΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες της ΕΟΑΕ. 

17.2 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο 
Ανάδοχος: 

α) πτωχεύσει,  

β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή  

γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 

17.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της σύµβασης και σε 
οποιαδήποτε φάση ή στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε 
λύση της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δικαιούται να αποζηµιωθεί για 
τις Εργασίες που ολοκληρώθηκαν, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν 
έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί επίσης το 
δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση της σύµβασης να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση 
εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις.  

17.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της σύµβασης να συνεργασθεί µε την 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.  

17.5 Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της 
σύµβασης δεν δίνει στον Ανάδοχο το δικαίωµα να αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, 
αλλά απλώς δικαίωµα προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της 
Θεσσαλονίκης. 

 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και 
η όλη διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της 
σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να 
ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την 
παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 
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Άρθρο 18: Λοιποί όροι 

18.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων που περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

18.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί 
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε», η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µην αναθέσει τη σύµβαση, χωρίς εξ αυτού να 
οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση στους καλούµενους µε την παρούσα να 
συµµετάσχουν. 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

 

Μελποµένη Τσάγκου 
Τµηµατάρχης Εκτέλεσης Προµηθειών 

 
 
 

Mαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

 

 

 

 

Ελένη Σακουµπέντα 
∆ιευθύντρια  

Τεχνικής Υποστήριξης Έργων 

 

 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ειρήνη Ζιγκιριάδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το τεχνικό αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών διακρίβωσης των 
οργάνων/συσκευών του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε” στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας που εδρεύει στο ∆ερβένι Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο διενεργεί δοκιµές ελέγχων 
χωµατουργικών οδοστρωµάτων, ασφαλτικών και σκυροδέµατος.  

2. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι υπηρεσίες που ζητούνται αφορούν σε δύο σειρές διακρίβωσης των οργάνων/συσκευών του 
πίνακα 1 που ακολουθεί, για χρονικό διάστηµα 24 µηνών, δηλαδή µία σειρά διακρίβωσης ανά 
έτος. 

Πίνακας 1. Όργανα/συσκευές προς διακρίβωση  

α/α ΟΡΓΑΝΑ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Τεµάχια 

 
1 ΚΟΣΚΙΝΟ 62 

2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ PROCTOR/CBR 2 

3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΙΟΥ Υ∆ΑΡΟΤΗΤΑΣ 1 

4 ΠΡΕΣΣΑ CBR/MARSHALL, ΜΕ ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 2 

5 CBR: ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ, 25Χ0,01ΜΜ 15 

6 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ 8 

7 ΠΡΟΧΟΪ∆Α 5 

8 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 6 

9 ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 8 

10 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ 1 

11 2 ΣΕΤ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ 2 

12 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 2 

13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ 1 

14 ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ 1 

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ MARSHALL 2 

16 Υ∆ΑΤΟΛΟΥΤΡΟ MARSHALL 2 

17 ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗΡΑΣ ΧΟΝΤΡΟΚΟΚΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 1 

18 ΠΡΕΣΣΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (2000ΚΝ) 1 

19 ΚΟΣΚΙΝΟ ΠΛΑΚΟΕΙ∆ΟΥΣ 13 

20 ΚΛΙΒΑΝΟΣ (250lit & 672 lit) 2 

21 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 2 

22 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 1 

23 ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 1 

24 ΖΥΓΟΙ 3 

25 ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΩΝΙΑ 1 

26 ΡΗΓΑ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ 1 

27 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 1 

28 ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΡΟΣ 1Κgr 1 

29 ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΡΟΣ 5Κgr 1 

30 ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗΡΑΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ 1 

31 HALF CELL (VOLT METER) 1 
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32 ULTRASONIC MEASUREMENT 1 

33 PROFOMETER ( ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ) 1 

34 SHMIDT HAMMER 3 

35 ΜΗΤΡΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 18 

 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ΕΝ 
ISO 17025:2005 “Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Εργαστηρίων ∆οκιµών και ∆ιακριβώσεων”. Στοιχεία 
του πιστοποιητικού όπως αριθµός, πεδίο διαπίστευσης και ισχύς του θα πρέπει να 
προσκοµιστούν.   

4. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  

Στην παρακάτω παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για τη µορφή και το περιεχόµενο 
των πιστοποιητικών διακρίβωσης, όπως αυτές αναφέρονται στο ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 17025: 
2005 και αποτελούν τα απαραίτητα παραδοτέα στο πλαίσιο της εν λόγω σύµβασης. 

4.1 Βασικές απαιτήσεις για τη µορφή και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών 
διακρίβωσης  

Τα αποτελέσµατα κάθε διακρίβωσης ή σειράς διακριβώσεων που θα εκτελεστούν θα 
παρουσιάζονται µε σαφήνεια, χωρίς αµφιβολίες, µε αντικειµενικότητα και σύµφωνα µε 
οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες των µεθόδων διακρίβωσης.  

Κάθε πιστοποιητικό διακρίβωσης πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
πληροφορίες:  

α)  τον τίτλο “Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης”  

β)  το όνοµα, τη διεύθυνση και τα διακριτικά στοιχεία  (λογότυπο) του αναδόχου και τον τόπο 
όπου εκτελέστηκαν οι διακριβώσεις, εάν αυτός διαφέρει από τη διεύθυνση του αναδόχου.  

γ)  µοναδική απόδοση ταυτότητας στο πιστοποιητικό διακρίβωσης (πχ ο αριθµός σειράς της 
έκδοσης) και σε κάθε σελίδα ένα στοιχείο αναγνώρισης, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η 
σελίδα αναγνωρίζεται ως µέρος του πιστοποιητικού διακρίβωσης, καθώς και σαφή 
προσδιορισµό του τέλους του πιστοποιητικού, 

 δ) τον προσδιορισµό της ταυτότητας της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε και ο πρότυπος 
µετρητικός εξοπλισµός  

 ε) την περιγραφή, την κατάσταση και σαφή προσδιορισµό της ταυτότητας του αντικειµένου 
που διακριβώθηκε,  

στ)  την ηµεροµηνία παραλαβής του αντικειµένου της διακρίβωσης όπου αυτό είναι κρίσιµο για 
την εγκυρότητα και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων, καθώς και την ηµεροµηνία 
εκτέλεσης της διακρίβωσης,  

 ζ) τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων και όπου ενδείκνυται, τις µονάδες µέτρησης,  

 η) το(-α) όνοµα(-τα), την(-ις) ιδιότητα(-ες) και την (-ις) υπογραφή(ές) ή ισοδύναµη 
αναγνώριση της ταυτότητας του(-ων) προσώπου(-ων) που εξουσιοδοτούν τη χορήγηση του 
πιστοποιητικού διακρίβωσης, 

 θ) τις συνθήκες (π.χ. περιβαλλοντικές), κάτω από τις οποίες έγιναν οι διακριβώσεις, οι οποίες 
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων,  

 ι) την αβεβαιότητα της µέτρησης(*) ή/και δήλωση συµµόρφωσης µε καθορισµένη µετρολογική 
προδιαγραφή ή µε προτάσεις/κεφάλαια αυτής,  

 ια)  απόδειξη ότι οι µετρήσεις είναι ιχνηλάσιµες,  

 ιβ) µια πρόταση ότι το πιστοποιητικό απαγορεύεται να αναπαράγεται παρά µόνο ολοκληρωµένο 
και µετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του εργαστηρίου που το εκδίδει, 
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 ιγ) τη σφραγίδα του εργαστηρίου. 

 (*) Μαζί µε την αναγραφή της αβεβαιότητας στα πιστοποιητικά διακρίβωσης ενδείκνυται και µια δήλωση 
για το επίπεδο εµπιστοσύνης στο οποίο αντιστοιχεί η έκφρασή της.  

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης είναι κατ’ αποκοπήν και ανέρχεται σε 18.000€ 
(πλέον  Φ.Π.Α.).  

6. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της Σύµβασης θα είναι δύο 2 έτη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της.  

Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της οικονοµικής του προσφοράς. Η πληρωµή 
του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τις εκτελεσθείσες διακριβώσεις (Πίνακας 1). Για την πληρωµή ο 
Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει σχετικούς Λογαριασµούς Πληρωµής που ελέγχονται και 
εγκρίνονται. 

Η επίβλεψη της σύµβασης θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Έργων της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2017 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Ειρήνη Ζιγκιριάδου 

Τµηµατάρχης Εργαστηριακών 
Ελέγχων 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ         

 

 

 

Ελένη Σακουµπέντα 

∆/ντρια Τεχνικής Υποστήριξης 
Έργων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

(προϋπολογισµού 18.000,00€) 

Της επιχείρησης .........................................................................................................., 

έδρα ............................................................................................................................ 

Οδός...............................................................................................αριθµ...................., 
τηλ..........................Fax……………………………………….,email……………….…………......... :  

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ”.  

 

α/α ΟΡΓΑΝΑ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολική 
ποσότητα 

Συνολική 
τιµή 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

1. ΚΟΣΚΙΝΟ τεµ. 62  

2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ PROCTOR/CBR τεµ. 2  

3. ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΙΟΥ Υ∆ΑΡΟΤΗΤΑΣ τεµ. 1  

4. ΠΡΕΣΣΑ CBR/MARSHALL, ΜΕ ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ τεµ. 2 

 

5. CBR: ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ, 25Χ0,01ΜΜ τεµ. 15  

6. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ τεµ. 8  

7. ΠΡΟΧΟΪ∆Α τεµ. 5  

8. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ τεµ. 6  

9. ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ τεµ. 8  

10. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ τεµ. 1  

11. 2 ΣΕΤ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ τεµ. 2  

12. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ τεµ. 2  

13. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ τεµ. 1  

14. ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ τεµ. 1  

15. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ MARSHALL τεµ. 2  

16. Υ∆ΑΤΟΛΟΥΤΡΟ MARSHALL τεµ. 2  

17. ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗΡΑΣ ΧΟΝΤΡΟΚΟΚΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ τεµ. 1 

 

18. ΠΡΕΣΣΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (2000ΚΝ) τεµ. 1  

19. ΚΟΣΚΙΝΟ ΠΛΑΚΟΕΙ∆ΟΥΣ τεµ. 13  

20. ΚΛΙΒΑΝΟΣ (250lit & 672lit) τεµ. 2  

21. ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ τεµ. 2  

22. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ τεµ. 1  

23. ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ τεµ. 1 

 

24. ΖΥΓΟΙ τεµ. 3  

25. ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΩΝΙΑ τεµ. 1  
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α/α ΟΡΓΑΝΑ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολική 
ποσότητα 

Συνολική 
τιµή 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

26. ΡΗΓΑ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ τεµ. 1  

27. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ τεµ. 1  

28. ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΡΟΣ 1Kgr τεµ. 1  

29. ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΡΟΣ 5Kgr τεµ. 1  

30. ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗΡΑΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ τεµ. 1  

31. HALF CELL (VOLT METER) τεµ. 1  

32. ULTRASONIC MEASUREMENT τεµ. 1  

33. PROFOMETER ( ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ) τεµ. 1  

34. SHMIDT HAMMER τεµ. 3  

35. ΜΗΤΡΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ τεµ. 18  

Συνολική Προσφορά  

 

(Ολογράφως):...............................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 

Σηµείωση: 

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Αναδόχου 
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού και το Παράρτηµα Ι 
αυτής.  

 

 Θεσσαλονίκη, ..........................................  

 Ο προσφέρων  

 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΕΥ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα7  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99201048 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 6ο χλµ Θεσσαλονίκης – Θέρµης, ΤΘ 60030, 
Θέρµη ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑ∆Α 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Έργων 
- Τηλέφωνο: 2310 470200  
- Ηλ. ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr  
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.egnatia.eu   

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ», µε CPV 50433000-9 Υπηρεσίες 
βαθµονόµησης.  
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Yπηρεσίες  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 5506 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
7 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι8 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 
µεσαία επιχείρηση9; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο

10: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 

                                                           
8 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
9 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των 
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατοµµύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατοµµύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατοµµύρια ευρώ. 

10 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 
κοινού µε άλλους11; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 
οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

                                                           
11 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες12 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση13· 

2. δωροδοκία14,15· 

3. απάτη16· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες17· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας18· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων19. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι 

                                                           
12 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

14 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη 
νοµοθεσία). 

16 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 
(ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

17 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

18 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  

που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

19 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

20 το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]21 

Εάν ναι, αναφέρετε22: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]23 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)24; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν25: [……] 
 

                                                                                                                                                                                                
20 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

25 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

26, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;27 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 28 
[……][……][……] 

 

                                                           
26 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

27 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης 
συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός 
φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται29, εκτός 
εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν

30. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 

 

 

 

                                                           
29 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
30 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε την προσφορά µου που αφορά την : 

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ”. 

Κωδικός αναφοράς 5506 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΑΦΜ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

E-MAIL  

 

 

                                                               Ο προσφέρων 

                                

                                                           Υπογραφή-Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΔΕ46Ψ8ΟΝ-ΟΡ3




		2017-08-31T15:19:07+0300
	Athens




