
  

    
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 08/06/2018 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 
Fax : 2310 475935-6  
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr       

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγού 
Ζεύγους (Η/Ζ) των κεντρικών γραφείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για ένα (1) έτος. 
Κωδικός αναφοράς 5630. 

Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
18042401-1 Έγκριση Δαπάνης του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού & Οικονομικών της Ε.Ο.Α.Ε., τις υπηρεσίες του θέματος προϋπολογισμού 1.500,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Για την επιλογή του αναδόχου θα υποβληθούν προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 (Απευθείας Ανάθεση), μετά από δημοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (www.egnatia.eu ή 
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση. Σχετικό ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης Ψ6ΚΛ46Ψ8ΟΝ-Ε1Ξ με Κωδ. Εγγρ. 
18051801 και  Αριθμ. Πρωτ. Ε01/0689/18.05.2018.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

- 50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών και 
- 50532400-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα βάσει της χαμηλότερης τιμής για το 
σύνολο των υπηρεσιών.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι οικονομικές προσφορές σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

του ……………………….... (στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση Ένωσης τα στοιχεία όλων των μελών της) 

για την Σύμβαση με τίτλο: 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 
(Η/Ζ) των κεντρικών γραφείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Κωδικός αναφοράς 5630. 

με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 18/06/2018 
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Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
συμμετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» (6ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρμης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 
Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει 
την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ». 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά : 

 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης. Η χρήση του υποδείγματος είναι 
υποχρεωτική. 

Προσοχή: Η οικονομική προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για μέρος 
αυτών.  

 Υπεύθυνη Δήλωση (1) συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο  
Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης που ακολουθεί  

 Υπεύθυνη Δήλωση (2) στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Οι ζητούμενες υπηρεσίες του Άρθρου Α1 του Παραρτήματος Ι – Τεχνικό Αντικείμενο, προς την 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, θα παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του συγκεκριμένου εξοπλισμού.  

Ή εναλλακτικά: 

ii. Οι ζητούμενες υπηρεσίες του Άρθρου Α1 του Παραρτήματος Ι – Τεχνικό Αντικείμενο, προς την 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, θα παρέχονται από ένα τεχνικό με κατάλληλη άδεια, ο οποίος 
(μηχανικός/τεχνικός) διαθέτει βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου των συγκεκριμένων συστημάτων ότι έχει την τεχνική ικανότητα να παρέχει τις 
ζητούμενες υπηρεσίες. 

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του Διαγωνιζόμενου, και τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να υπογράφονται 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.  

Ο φάκελος 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 Διαγωνιζόμενος αποκλείεται. 
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως μη κανονικές ή 
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ανάθεσή τους και 
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο (Παράρτημα Ι) της παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & 
Τεχνολογιών, και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιμής, θα ζητηθεί από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα ως απόδειξη της 
τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας.  
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Ο προσωρινός ανάδοχος καλείτε συγκεκριμένα να προσκομίσει: 

i. Bεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού ότι θα παρέχει ο ίδιος τις ζητούμενες υπηρεσίες του Άρθρου Α1 του Παραρτήματος Ι – 
Τεχνικό Αντικείμενο προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 

Ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο ανάδοχος οικονομικός φορέας διαθέτει ένα τεχνικό με 
κατάλληλη άδεια, ο οποίος (μηχανικός/τεχνικός) δύναται να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, τότε 
προσκομίζει: 

ii. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού, από την οποία θα προκύπτει ότι ο εν λόγω τεχνικός διαθέτει την τεχνική ικανότητα να 
παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες του Άρθρου Α1 του Παραρτήματος Ι – Τεχνικό Αντικείμενο προς 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 

Σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη 
της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από την 
ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς όλους τους 
συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η ανάθεση  ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης του αρμόδιου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε» η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών.  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε δύο (2) δόσεις 
στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η τελική πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή και 
την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι - Τεχνικό Αντικείμενο της 
παρούσας. Η πληρωμή του τιμολογίου θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την προσκόμισή του 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρίας, μετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο 
όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας.  

Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου 
από τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται. 

 

 

 

 
Συντάχθηκε-Ελέγχθηκε 

 
Μιχάλης Ζεγλίνας 

Τμηματάρχης Διαχείρισης Συστημάτων 
 
 

Εγκρίθηκε 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Διευθυντής Ανάπτυξης Συστημάτων & 

Τεχνολογιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους που υπάρχει εγκατεστημένο στα 
κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ (6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Ισόγειο)  είναι: 

Η/Ζ 
ΜΟΝΤΕΛΟ kVA S/N ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

AFI-150/ ηχομονωμένο 150 3849-02  
 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ S/N ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

IVECO  8061SRI27-05 A682 
 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ S/N ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

MARELLI  M8B250ΜΑ4  

Α.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει: δύο (2) επισκέψεις το χρόνο, μία (1) ανά εξάμηνο. Οι 
εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της ΕΟΑΕ (από Δευτέρα μέχρι και 
την Παρασκευή 08:00 π.μ. έως 05:00 μ.μ. πλην αργιών) και αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα (επιθεώρηση, ρύθμιση, συντήρηση) : 

Χρονική περίοδος Service 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 200 Ώρες ή 

3 Μήνες 
500 Ώρες ή 

6 Μήνες 
1000 Ώρες ή 12 

Μήνες 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ    

Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού Ε Ε Ε 
Έλεγχος σωληνώσεων  Ε Ε Ε 
Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως   Ε 
Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar) Ε Ε Ε 
Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων *  Ε Κ 
Αλλαγή ελαίου Α Α Α 
Αλλαγή φίλτρο ελαίου Α Α Α 
Αλλαγή φίλτρων by-pass * Α Α Α 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ    

Έλεγχος στάθμης πετρελαίου Ε Ε Ε 
Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου Ε Ε Ε 
Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου *  Ε  
Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου 
* 

  Κ 

Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή 
(governor) 

Ε Ε Ε 

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου Α Α Α 
Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας   Κ 
Έλεγχος ακροφυσίων (εάν απαιτηθεί)   Ε 
Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν απαιτηθεί)   Ε 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ    

Καθαρισμός φίλτρου αέρος Κ   
Έλεγχος αεραγωγών* και κολάρων  Ε Ε Ε 
Έλεγχος αερισμού γεννήτριας   Ε 
Έλεγχος λίπανσης turbo *  Ε Ε 
Αλλαγή φίλτρου αέρος Ε Α Α 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ    
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Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & 
περιεκτικότητας ψυκτικού 

Ε Ε Ε 

Έλεγχος κολάρων   Ε Ε 
Έλεγχος ψυγείου   Ε 
Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού Ε Ε Ε 

Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (C) Ε Ε Ε 

Έλεγχος ιμάντων Ε Ε Α 
Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού * Ε Ε Ε 
Αλλαγή ψυκτικού υγρού   Α 
Αλλαγή φίλτρων νερού *   Α 

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ    

Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων 
(βάση οδηγιών κατασκευαστή). 

  Ρ 

Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα Ε Ε Ε 
Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων Ε Ε Ε 
Έλεγχος προθερμαντήρα νερού *  Ε Ε 
Περιποίηση Η/Ζ Ε Ε Ε 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

   

Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών  
μπαταρίας 

Ε Ε Ε 

Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων Ε Ε Ε 
Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης Ε Ε Α 
Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση Ε Ε Ε 
Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών  Ε Ε Ε 
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού Ε Ε Ε 
Έλεγχος λειτουργίας οργάνων  Ε Ε Ε 
Έλεγχος μίζας  Ε Ε 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ    

Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων Ε Ε Ε 
Έλεγχος διακόπτη φορτίου  Ε Ε 

Έλεγχος πεδίου ισχύος *  Ε Ε 
Ένδειξη βολτομέτρου Α.C.    L1 – L2 (V): Ε Ε Ε 

L2 – L3 (V): Ε Ε Ε 
L3 – L1 (V): Ε Ε Ε 
L1 – N (V): Ε Ε Ε 
L2 – N (V): Ε Ε Ε 
L3 – N (V): Ε Ε Ε 

Ένδειξη αμπερόμετρου (υπό φορτίο):              
L1 (A): 

Ε Ε Ε 

                                                             L2 (A): Ε Ε Ε 
                                                            L3 (A): Ε Ε Ε 

Ένδειξη συχνόμετρου  (Hz) : Ε Ε Ε 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ    

Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης κινητήρα (sec)   Ε 

Καθυστέρηση χρόνου επαναφοράς ΔΕΗ (sec)   Ε 

Χρόνος ψύξης (sec)   Ε 

Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec)   Ε 

Υπόμνημα  
Ε – Έλεγχος 
Κ – Καθαρισμός 
Ρ – Ρύθμιση 

Α – Αντικατάσταση, *Εάν υπάρχει το εξάρτημα. 
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Ο Ανάδοχος διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  παρέχει  την  συμφωνούμενη  τεχνική εξυπηρέτηση  αν  
γίνουν  προσθήκες  ή  τροποποιήσεις  από  τον  Πελάτη  επί  του  Η/Ζ  και κατέστησαν  κατά  την  
κρίση  του  Προμηθευτή,  το  Η/Ζ  επικίνδυνο  ή  μη  επιδεχόμενο συντήρησης,  καθώς  επίσης  και  
αν  δεν  τηρηθούν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του 
Η/Ζ. Στην  περίπτωση  αυτή  η  συμφωνία  αδρανεί  μέχρις  ότου  το  Η/Ζ  επαναφερθεί  στην 
προηγούμενη κατάσταση με δαπάνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  υποχρεούται  να  επιτρέπει  την  ακώλυτη  επίσκεψη  των  υπαλλήλων του 
Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και να διευκολύνει 
αυτούς στο έργο τους. 

Στη συμβατική αξία περιλαμβάνεται το κόστος των εργασιών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών και 
υλικών (φίλτρα λαδιού, φίλτρα πετρελαίου, λιπαντέλαιο, αντιψυκτικό Antifrost, αποσταγμένο νερό) 
που θα προκύψει στο καλυπτόμενο διάστημα, τόσο κατά την τακτική συντήρηση όσο και για την 
άρση εκτάκτων βλαβών, Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ζητά  την  έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
πριν προβεί σε αντικατάσταση των ανωτέρω υλικών. Επίσης ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 
απομάκρυνση των παλαιών λιπαντελαίων του Η/Ζ όταν αυτά αντικαθίστανται με νέα κατά την 
διάρκεια της συντήρησης της μονάδας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή  είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην Τοποθεσία του Μηχανήματος παροχές 
ηλεκτρικού  ρεύματος  και  νερού  που  χρειάζονται  οι  μηχανικοί  του  Αναδόχου  για  να 
ανταποκριθούν στις εκ του παρόντος υποχρεώσεις τους. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως ειδοποιεί την ΕΟΑΕ τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα της 
προγραμματιζόμενης εξαμηνιαίας επίσκεψης. 

Ο υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος του Αναδόχου θα παρέχει  δωρεάν οδηγίες τηλεφωνικά όλο το 
24ωρο για λύση του προβλήματος και αν αυτό κατά τη κρίση της ΕΟΑΕ δεν επαρκεί, ο υπεύθυνος 
του Αναδόχου υποχρεούται να στείλει τεχνικό εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία του 
προβλήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να ολοκληρώνει την συντήρηση εντός του μικρότερου δυνατού 
χρόνου, δίχως να θίγει την λειτουργία της ΕΟΑΕ. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συντήρησης/ επισκευής κάθε μέρους του Η/Ζ εκδίδεται 
εις διπλούν, από τον τεχνικό  του αναδόχου, Δελτίο Εργασιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.), που υπογράφεται 
από τον εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο της ΕΟΑΕ, βεβαιώνοντας την ολοκλήρωση και την έγκριση των 
υπηρεσιών αυτής. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός του αναδόχου, υπογράφει και τα σχετικά δελτία 
αποστολής ανταλλακτικών ή αναλώσιμων τα οποία αναλώθηκαν για την τακτική ή έκτακτη 
συντήρηση.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που συμφωνούνται με το παρόν κατά 
τρόπο άριστο, σύμφωνο με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, και εγγυάται την επάρκεια 
ελέγχου μέχρι την διενέργεια της επόμενης συντήρησης. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι, πέραν 
των εργασιών συντήρησης, απαιτούνται και εργασίες επισκευής - επιδιόρθωσης, στεγανώσεις  και  
λοιπές  οικοδομικές  εργασίες  που  ενδεχομένως  η  έλλειψη  επιδιόρθωσης τους θα εμπόδιζε την 
λειτουργία της, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΕΟΑΕ. Εξαίρεση αποτελούν οι βλάβες 
που δεν ήταν δυνατόν να διαγνωστούν κατά τον χρόνο του ελέγχου – συντήρησης που προηγήθηκε.   

Τόσο ο ανάδοχος όσο και η ΕΟΑΕ οφείλουν να ορίσουν  υπεύθυνους επικοινωνίας, οι οποίοι θα 
επιλαμβάνονται κάθε θέματος που τυχόν θα προκύψει μέσα στα πλαίσια και καθ’όλη τη διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας τόσο του αναδόχου, όσο και της ΕΟΑΕ, θα 
επιβλέπουν τη σωστή τήρηση των όρων του παρόντος  

Κάθε  φορά  που  προκύπτει  ανάγκη  εργασιών έκτακτης συντήρησης εκτός  συμβατικής 
υποχρέωσης,  η Αναθέτουσα Αρχή  θα  ειδοποιεί  τον  Ανάδοχο  προφορικώς  και  γραπτώς  μέσω e-
mail. Ο υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος του Αναδόχου θα παρέχει δωρεάν οδηγίες τηλεφωνικά όλο 
το 24ωρο για λύση του προβλήματος και αν αυτό κατά τη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής  δεν  
επαρκεί,  ο  υπεύθυνος  του  Αναδόχου  υποχρεούται να  στείλει  τεχνικό στο συντομότερο  χρονικό  
διάστημα  από  εγγράφου  ζήτησης  της Αναθέτουσας Αρχής  καθ΄  όλη  την  διάρκεια της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένων αργιών καθώς και όλο το 24ωρο για Έκτακτη Συντήρηση στις εγκαταστάσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής  και να πραγματοποιήσει τις εργασίες που θα απαιτηθούν με επιπλέον 
χρέωση. 
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Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τιμοκατάλογο υλικών 
συντήρησης, αναλώσιμων και ωριαία αποζημίωση εργασιών (εντός και εκτός ωρών εργασίας και 
αργιών).  

Ο  Ανάδοχος  αποδεσμεύεται  από  τις  υποχρεώσεις  του παρόντος εφόσον  βία,  απεργία,  φωτιά,  
πλημμύρα,  κατάσχεση,  επανάσταση,  πτώση  ενέργειας εμποδίσουν την εκτέλεση τους. 

Το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου οφείλει: 

 να σέβεται τις εργασίες, λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Πελάτη και να 
αποφεύγει την πρόκληση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή παρενόχλησης στην λειτουργία των 
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ και την εργασία του προσωπικού του. 

 Να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους και τεχνικούς της ΕΟΑΕ σε όλα τα τεχνικής φύσεως 
ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και 
να τον ενημερώνει γι΄αυτά.  

 Nα συγκεντρώνει, αμέσως με την ολοκλήρωση της επισκευής, όλα τα εργαλεία και υπολείμματα 
της επισκευής και να αποχωρεί ασφαλώς από τις εγκαταστάσεις του Πελάτη καθώς και να αφήνει 
το χώρο στην ιδία κατάσταση που βρισκόταν κατά την προσέλευση του. 

Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ (6ο χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης, 
Τ.Κ.57001).  

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε 2 δόσεις, στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες που θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, άνευ ουδεμίας επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ 
 
 
 
 

Μ.Ζεγλίνας 
Τμηματάρχης Διαχείρισης  Συστημάτων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Διευθυντής Ανάπτυξης Συστημάτων & 

Τεχνολογιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Ημερομηνία: …………… 

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.          Ref.:.......................................................... 

Η/Ζ:.................................................................... S/N: ....................................................... 

Πίνακας: ............................................................Σχέδιο:.................................................... 

Service: ...................................  Ωρών λειτουργίας: ......................................................... 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  

Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού  
Έλεγχος σωληνώσεων   
Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως  
Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar)  
Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων *  
Αλλαγή ελαίου  
Αλλαγή φίλτρο ελαίου  
Αλλαγή φίλτρων by-pass *  

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

Έλεγχος στάθμης πετρελαίου  
Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου  
Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου *  
Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου *  
Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή (governor)  
Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου  
Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας  
Έλεγχος ακροφυσίων (εάν απαιτηθεί)  
Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν απαιτηθεί)  

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ  

Καθαρισμός φίλτρου αέρος  
Έλεγχος αεραγωγών* και κολάρων   
Έλεγχος αερισμού γεννήτριας  
Έλεγχος λίπανσης turbo *  
Αλλαγή φίλτρου αέρος  

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ  

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & περιεκτικότητας 
ψυκτικού 

 

Έλεγχος κολάρων   
Έλεγχος ψυγείου  
Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού  

Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (C)  

Έλεγχος ιμάντων  
Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού *  
Αλλαγή ψυκτικού υγρού  
Αλλαγή φίλτρων νερού *  

5. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων 
(βάση οδηγιών κατασκευαστή). 
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Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα  
Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων  
Έλεγχος προθερμαντήρα νερού *  
Περιποίηση Η/Ζ  

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ   

Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών  μπαταρίας  
Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων  
Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης  
Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση  
Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών   
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού  
Έλεγχος λειτουργίας οργάνων   
Έλεγχος μίζας  

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  

Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων  
Έλεγχος διακόπτη φορτίου  
Έλεγχος πεδίου ισχύος *  

Ένδειξη βολτομέτρου Α.C.    L1 – L2 (V):  
L2 – L3 (V):  
L3 – L1 (V):  
L1 – N (V):  
L2 – N (V):  
L3 – N (V):  

Ένδειξη αμπερόμετρου (υπό φορτίο):              L1 (A):  
                                                             L2 (A):  
                                                            L3 (A):  

Ένδειξη συχνόμετρου  (Hz) :  

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ  

Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης κινητήρα (sec)  

Καθυστέρηση χρόνου επαναφοράς ΔΕΗ (sec)  

Χρόνος ψύξης (sec)  

Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec)  

 
* Εάν υπάρχει το εξάρτημα. 
** Για αυτόν τον έλεγχο το Η/Ζ πρέπει να είναι υπό φορτίο και συνιστάται να γίνεται κάθε δύο ή 
τρεις μήνες για τον ολοκληρωμένο λειτουργικό έλεγχο του Η/Ζ. 
 
Υλικά αχρησιμοποίητα που παρέμειναν στις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ: 
Λάδι:……………………….…….Νερό:…………………… Αντιψυκτικό:…………..……… 
 
Λοιπές παρατηρήσεις: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      Ο Υπεύθυνος                                               Ο Τεχνικός 
                      Για την ΕΟΑΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
και Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγού 
Ζεύγους (Η/Ζ) των κεντρικών γραφείων 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Κωδικός 
αναφοράς 5630. 

 
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500 € (χωρίς ΦΠΑ) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων 
..........................…………………..…….....…….....................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
με έδρα τ...................................................................................................................................... 
οδός.......................................................................................................... αριθμ …...................... 
Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….....Fax…………………….......email…................................................ 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης του 
τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της, 
υποβάλλοντας την παρούσα Οικονομική Προσφορά: 

A/A Περιγραφή Υπηρεσίας 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ) 

 

1. 
 

Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) των κεντρικών 
γραφείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για ένα (1) έτος. 
Κωδικός αναφοράς 5630. 

   

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ........................................................................................................................... 
Σημείωση: 
Στην ανωτέρω οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία, το όφελος, τα ειδικά, 
γενικά έξοδα κλπ. του Προμηθευτή, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την 
παρούσα Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής. 

 
                (ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ,ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΡΟΣ(1): την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. . 

       Ο/Η  Όνομα   
Προσφέροντος ή νόμιμου ή  
νομικού εκπροσώπου  : 

 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις(3), τα ακόλουθα:   

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4412/2016 άρθρο 73 παρ.1, εις βάρος μου/ τους/ του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

2. Δωροδοκία, 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/ΔΕΥ 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. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 
2803/2000 (Α΄48) 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται 
αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 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. 

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 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄166). 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄215) 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016: 

Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελώ/τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από δικαστήριο ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω/έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι/βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Γ. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά μου/της. 

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

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου/της όσον αφορά στην 
πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου/της  ή 
την εθνική νομοθεσία. 

ΣΤ. Για κανέναν από τους ανωτέρω λόγους δεν έχω αποκλεισθεί από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 74 ν.4412/2016. 

Ζ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα 
ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της προμήθειας 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 
(ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα περ. Α, 
ασφαλιστική ενημερότητα περ. Δ, φορολογική ενημερότητα περ. Ε), από τα οποία να προκύπτει ότι 
καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις μη αποκλεισμού. 

 
 

Ημερομηνία:        
 

  Ο/Η Δηλών/ούσα 

 
 

                            (Υπογραφή)  
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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