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Αριθ. Διακήρυξης  798_  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΣΕ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΑΕ» 

 
C.P.V. : 85148000-8             

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€),  
 

30.000 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης 

στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η πλέον συμφέ-
ρουσα οικονομική 
προσφορά βάσει 
μόνο της τιμής. 

         
        25-06-2018 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΥΔ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ –  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑ-
ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΛΟΓΗΣ  

Γ.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Προθεσμίες  
2.Τρόπος υποβολής προσφορών 
3.Περιεχόμενο προσφορών 

3.1. Περιεχόμενα  φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» 

3.2. Περιεχόμενα  φακέλου  «Οικονομική Προσφορά» 
4. Λοιποί όροι σχετικοί με τις προσφορές 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ζ.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Θ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ι.ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 

 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» – ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσής του 
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» - YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα την 
Αθήνα, (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 115 27), προκηρύσσει 
Συνοπτικό Διαγωνισμό  με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα 
αναλάβει την διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων μέτρησης  των επιπέδων 
Βαρέων Μετάλλων σε Εργαζομένους της ΕΑΒ ΑΕ. 
Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι  δύο (2) ετών, με δυνατό-
τητα μονομερούς εκ μέρους της ΕΑΒ ΑΕ παράτασης ενός (1) έτους..   
Κωδικός αριθμός CPV:85148000-8. 
 
Ειδικότερα αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών είναι  η διενέργεια μικρο-
βιολογικών  εξετάσεων ούρων  σε 130 εργαζόμενους ετησίως για τον προσδιο-
ρισμό των επιπέδων Μολύβδου, Νικελίου, Χρωμίου και Καδμίου στον οργανι-
σμό των εξετασθέντων.  
Ο αριθμός των εργαζομένων που θα υποβληθούν ετησίως σε εξετάσεις δίδεται 
ως ενδεικτικός, δύναται δε να αυξομειωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
Η δειγματοληψία αποτελεί  ευθύνη της ΕΑΒ, ενώ η παραλαβή των δειγμάτων 
θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ 
στην Τανάγρα Βοιωτίας κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης. 
Τα δείγματα θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από την ΕΑΒ ΑΕ εντός των πρώ-
των δύο μηνών κάθε συμβατικού έτους. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων ε-
ντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών από την παράδοση σε αυτόν των 
προς εξέταση δειγμάτων.  
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών ανέρχε-
ται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00), πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
–ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α.Ε 
1) Ταχυδρομική διεύθυνση: 
    Εργοστάσιο Τανάγρας 
     320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
    Υπόψη :  Τομέα Διαγωνισμών 
    Διακήρυξη Νο . 798 / 2018 

2) Τηλέφωνα: 
     2262-0-52608, 2262-0-52654 
3) Φαξ: 
    2262-0-58717   
4) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
     mvasiliou@haicorp.com 

 
 
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ο Διαγωνισμός διέπεται: 
(Α) Από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  
(Β) Από τις διατάξεις: 

I. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υ-
πηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
(ΦΕΚ Α’ 147) 

II. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) 
και λοιπές ρυθμίσεις»  

III. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 

IV. -Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

V. -Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημο-
σίων Συμβάσεων»  

VI. -Tου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητι-
κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύ-
γεια" και άλλες διατάξεις”  

- Του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 18 αυτού. 
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VII. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέ-
ουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινω-
νικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανά-
θεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέ-
ρονται ρητά παραπάνω. 

VIII. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥ-

ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την  προ-

στασία των  φυσικών προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας  των  δε-

δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γε-

νικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και της οδηγίας 

(EE) 2016/680 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλιου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έ-

ναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρ-

μόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευ-

σης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώ-

σεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

 
Γ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η παρούσα Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο: 
α. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ ΑΕ www.haicorp.com   
β. Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, 

σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει. 
γ. Στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕ-
ΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
ΒΑΡΕΩΝ   ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΝΙ-
ΚΕΛΙΟΥ, ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ)  ΣΕ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΑΕ. 
ΓΙΑ 130 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΩΣ». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ CPV 85148000-8 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δύο  (2) έτη . Δικαίωμα για μονομερή πα-
ράταση εκ μέρους της ΕΑΒ ένα (1) επι-
πλέον έτος 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Τριάντα  χιλιάδες ευρώ (30.000€) 

Ετήσιος προϋπολογισμός: 10.000,00  € 

Συνολικός προϋπολογισμός υπό ανάθεση 

συμβάσεως: 20.000 €  

Προϋπολογισμός  ετήσιας παράτασης: 
10.000 € 

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ (24%) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΑΒ – ΤΑΝΑΓΡΑ ΝΟ-
ΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Παράδοση αποτελεσμάτων εξετάσεων : ε-
ντός προθεσμίας είκοσι μίας ημερών από 
την παράδοση των προς εξέταση δειγμά-
των. 
Παράδοση δειγμάτων : εντός του πρώτου 
διμήνου κάθε συμβατικού έτους. 

 
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εγκατεστημένα σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (σύμ-
βαση Ν. 2513/1997) ή έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων:    
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  
β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των προ-
σωρινών συμπράξεων, που ασκούν νομίμως δραστηριότητα, στην οποία συ-
μπεριλαμβάνεται το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών (μικροβιολογικές 
εξετάσεις ).  
 
1.2. Οι λόγοι αποκλεισμού συμμετέχοντος από το διαγωνισμό και την ανάθεση 
της σύμβασης καθορίζονται στους όρους ΙΙ.Β.2. και ΙΙ.Β.3 της παρούσας Διακή-
ρυξης. 
 
1.3. Πρόσθετοι όροι συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, που ισχύουν για τις 
ενώσεις προσώπων : 
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1.3.1. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν  προσφορά στο διαγωνισμό, σε περίπτωση όμως 
που τους ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία που 
θα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και θα αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. 
1.3.2. Στην προσφορά των ενώσεων πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως η έ-
κταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της συμβά-
σεως, συμπεριλαμβανομένης της μεταξύ των μελών κατανομής της αμοιβής 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής της ένωσης.   
1.3.3. Με την υποβολή της προσφοράς της ενώσεως, κάθε μέλος της ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της ΕΑΒ ΑΕ για κάθε αξίωση που απορ-
ρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της συμβάσεως. Σε περίπτωση ανά-
θεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
1.3.4. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, συμπε-
ριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
μετά την ανάθεση  της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ανικανότητας μέλους της ένωσης, τα υπόλοιπα 
μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατά-
σταση αυτού, η οποία υπόκειται σε έγκριση από την ΕΑΒ ΑΕ. 
 
2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

2.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
2.1.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έ-
ναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) 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),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέ-
μησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 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 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστα-
σία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δρα-
στηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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 συστή-
ματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρη-
ματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία εν-
σωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) 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 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητι-
κού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών ε-
ταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υπο-
χρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμε-
νου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχε-
ται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 
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2.1.2.α. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπι-
στωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νο-
μοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την κα-
ταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελ-
λάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδου-
λευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονι-
σμό για την καταβολή τους. 
 
2.1.2.β. Όταν σε βάρος του προσφέροντος έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προ-
στίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστί-
μου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό 
αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ι-
σχύ. 
 
2.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλου-
θες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει ανα-
στείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγό-
τερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμ-
μετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέ-
λεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγού-
μενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πλη-
ροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που α-
παιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2. της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλει-
σμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
2.2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πα-
ρόντος Διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, τα αρμόδια όρ-
γανα του Διαγωνισμού αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται 
ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά 
τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω όρων 2.1.1 έως και 
2.1.6. 

2.3. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.1, 2.1.2.β  και 2.1.3 μπορεί να προ-
σκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος απο-
κλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονο-
μικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
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με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονο-
μικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε ε-
θνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθε-
σης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέ-
τρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλεί-
εται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  
 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς που πληρούν σωρευτικά τις 
ακόλουθες απαιτήσεις συμμετοχής: 
(αα) Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
τους (νομικά πρόσωπα) ή για το επάγγελμά τους (φυσικά πρόσωπα) Επιμελη-
τήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστα-
σής τους.   
(αβ) Να διαθέτουν την απαιτούμενη κατά νόμο Άδεια/Βεβαίωση Λειτουργίας Μι-
κροβιολογικού Εργαστηρίου, σε ισχύ, για τη νόμιμη παροχή των υπηρεσιών και 
τη διενέργεια των εξετάσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. 
(β) Κατά τις τρεις (3) τελευταίες  χρήσεις ( 2015, 2016, 2017) πριν τη δημοσί-
ευση της παρούσας διακήρυξης, να είχαν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, ίσο ή 
μεγαλύτερο με την αξία των 30.000 €, πλέον Φ.Π.Α.  
(γ) Κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών (2016 & 2017), να έχουν ε-
κτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το στην πα-
ρούσα αναφερόμενο αντικείμενο αξίας τουλάχιστον 2.000 € άνευ ΦΠΑ. 
(δ) Να διαθέτουν Πιστοποιητικό από το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) ή αντίστοιχο της χώρας εγκατάστασής τους. 
(ε) Να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνι-
κών και οργανωτικών μέτρων, για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού 
ΕΕ Νο 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την  προστασία των  φυσικών προσώπων έναντι  της  επε-
ξεργασίας  των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυ-
κλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γε-
νικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τη διασφάλιση της προ-
στασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέ-
πει να πληρούνται αθροιστικά από τουλάχιστον ένα μέλος τους. 
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Οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος όρου 
Β.3, αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

4. Κανόνες απόδειξης κριτηρίων συμμετοχής και επιλογής 
 
4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

i) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου ΙΙ.Β.2 
και  

ii) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της  παραγράφου ΙΙ.Β.3 της 
παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλω-
σης (Τ.Ε.Υ.Δ. – ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016),  το οποίο αποτελεί ενη-
μερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και 
παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσας. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φο-
ρέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), το ο-
ποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ-
που του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλει-
σμού της παραγράφου Β.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προ-
σώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβο-
λής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύνα-
ψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
4.2 Αποδεικτικά μέσα 
4.2.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους Β.1, Β.2  και 
Β.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαι-
ολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 



 

Σελ. 

13 από 33 

 

 

 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρί-
ζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 
4412/2016, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου ΙΙ.Β.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής της παραγράφου ΙΙ.Β.3. κατά περίπτωση. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανό-
τητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο 
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
ΙΙ.Β.2.  
 
4.2.2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρα-
γράφου ΙΙ.Β.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν -σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο Ε.2. της παρούσας Διακήρυξης (Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης) ή όποτε τους ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016- τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α) για την παράγραφο Β.2.1.1 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 καταγω-
γής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το ο-
ποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκό-
μισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυ-
ντικού 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 ως άνω παράγραφο. 
β) για τις παραγράφους Β.2.1.2.α. και Β.2.1.3 περίπτωση (β),  πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
γ) για την παράγραφο Β.2.1.2.β. πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμμα-
τισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Β.2.1.1, Β.2.1.2.β και 
Β.2.1.3 περίπτωση (β), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίστα-
ται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέ-
πεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγ-
γελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας κατα-
γωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Β.2.1.3 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
 
δ) για την παράγραφο Β.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού ΕΕ Νο 679/2016 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την  προ-
στασία των  φυσικών προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων) και τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων. 
 
 
4.2.3.1. Για την απόδειξη  της απαίτησης της παραγράφου ΙΙ. Β.3.(αα) οι οικο-
νομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 
 
4.2.3.2. Για  την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου ΙΙ.Β.3.(αβ), αντί-
γραφο της απαιτούμενης κατά νόμο Άδειας/Βεβαίωσης Λειτουργίας σε ισχύ.  
 
4.3.1..Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου ΙΙ.Β.3.(β) οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των ετών 2014-2015-
2016 και σε περίπτωση μη δημοσίευσης Ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντί-
γραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων, από τα οποία θα προκύπτει 
ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε καθένα από τα 
ανωτέρω έτη, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με την αξία των 30.000 €, πλέον Φ.Π.Α. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Ισο-
λογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 
 
4.3.2.Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου ΙΙ.Β.3.(γ)  προσκομί-
ζουν την/τις σχετική/κές σύμβαση/σεις και αποδεικτικά έγγραφα εκτέλεσης της 
από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβασης 
συναφών υπηρεσιών συνολικής αξίας κατά τα έτη 2016 και 2017)ίσης ή μεγα-
λύτερης του ποσού των 2.000 €, άνευ Φ.Π.Α. Ως αποδεικτικά έγγραφα εκτέλε-
σης της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη, εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι 
δημόσια αρχή, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρ-
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μόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, τα αντίστοιχα παρα-
στατικά (δελτία αποστολής, τιμολόγια κ.λ.π.) συνοδευμένα από βεβαιώσεις των 
αντίστοιχων φορέων περί ορθής εκτέλεσης των ιδίων ή παρομοίων υπηρεσιών. 
 
4.2.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περι-
πτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπη-
σης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρό-
τηση Δ.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 πρό-
σωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρί-
τοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
4.2.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υ-
ποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονο-
μικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
4.2.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικα-
νότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
4.2.7. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου ΙΙ.Β.3.(δ) οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν το σχετικό Πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ.  
4.3. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν σε πρωτότυπα ή α-
ντίγραφα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014. 
 
Γ.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Προθεσμίες 
1.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, 
επί αποδείξει,  προσφορά  στην ΕΑΒ, είτε στα γραφεία της επί της Λ. Μεσογείων 
2-4,  Πύργος Αθηνών (3ος όροφος), ΤΚ 115 27, Αθήνα, είτε στις εγκαταστάσεις 
Σχηματαρίου, ΤΚ 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας έως την  09/07/2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14.00. 
 
1.2. Προσφορές που περιέρχονται στην ΕΑΒ μετά την παρέλευση της καταλη-
κτικής ημερομηνίας και ώρας, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
2. Τρόπος υποβολής προσφορών 
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2.1. Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, σύμφωνα με την πα-
ρακάτω παράγραφο 3.  
Στον κυρίως φάκελο και στους δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φάκελους 
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.2.1. η λέξη Προσφορά, 
2.2.2. προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 
2.2.3. για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 798 / 2018 
2.2.4. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
2.2.5. τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
 
3. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφο-
ράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»   
(β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά». 
 

3.1. Περιεχόμενα του υποφακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμε-
τοχής – Τεχνική Προσφορά» 
 
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προ-
σφορά» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
α)  εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την  
παράγραφο ΙΙ.Ζ της παρούσας διακήρυξης,  
 
β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης Τ.Ε.Υ.Δ. σύμφωνα με τον 
όρο Β.4.1. της παρούσας,  το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Α’ της παρού-
σας. 
 
Το ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Α της παρούσας έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη 
μορφή στο site της ΕΑΒ.  
  
γ) Την Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την 
παρούσα. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν: 
1.Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της παρούσας 
2.Το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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3.2. Περιεχόμενα του υποφακέλου με την ένδειξη «Οικονομική Προ-
σφορά» 
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οι-
κονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, σύμφωνα με 
το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ της 
παρούσας. 
 
Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, 
σε περίπτωση, δε, ασυμφωνίας μεταξύ των δύο, λαμβάνεται υπόψη η τιμή που 
αναγράφεται ολογράφως. 
 
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται, επί ποινή απαραδέ-
κτου της προσφοράς, δήλωση του προσφέροντος ότι οι προσφερόμενες τιμές 
θα παραμείνουν σταθερές για όλη διάρκεια της σύμβασης (και του τυχόν δι-
καιώματος παρατάσεως) και ότι αναλαμβάνει τον κίνδυνο των τυχόν ανατιμή-
σεων έστω και αν προκληθούν από απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 
 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η οικονομική προσφορά της 
ένωσης υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτη-
μένο. 
 
Στην τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α και περι-
λαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του υλικού στις εγκαταστάσεις 
της ΕΑΒ και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη 
σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 
 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και ισχύουν μέχρι 
την λήξη της σύμβασης.  
 
Σε περίπτωση κατάθεσης ακριβώς ίδιας τιμής από περισσότερους υποψηφί-
ους, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο βάσει κλήρωσης μεταξύ των οι-
κονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ε-
νώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά την απο-
σφράγιση των οικονομικών προσφορών και την σύνταξη του σχετικού πρακτι-
κού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
 
Η μη παρουσία των οικονομικών φορέων, από τη στιγμή που έχουν ενημερωθεί 
εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή για την ημερομηνία και την ώρα απο-
σφράγισης των οικονομικών προσφορών, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της δια-
δικασίας.  
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Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς, στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού, 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 
ανάθεση της σύμβασης.  

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, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
όπως καθορίζεται στην παρούσα, (δ) που υποβάλλονται για μέρος των προς 
ανάθεση υπηρεσιών ή δεν καλύπτουν όλη τη διάρκεια της προς ανάθεση σύμ-
βασης, (ε)  που δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο της παρούσας. 
 
4. Λοιποί όροι σχετικοί με τις προσφορές 
4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για την παράταση των προσφορών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 97 
του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς τους, οι προσφέ-
ροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση της ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής.  
 
4.2 Οι προσφορές γίνονται για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης,  διαφορε-
τικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
4.3.  Υπεργολαβική ανάθεση του αντικειμένου του Διαγωνισμού στο σύνολό 
του δεν είναι αποδεκτή. Ο προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει με την προ-
σφορά του το μέρος της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους οι-
κονομικούς φορείς – υπεργολάβους, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών, ενώ 
παραμένει ο ίδιος υπεύθυνος έναντι της ΕΑΒ ΑΕ για την εκτέλεση της σύμβα-
σης.  
4.3.1. Οι υπεργολάβοι του προσφέροντος υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρε-
ώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.  
4.3.2. Αν το/α τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α ο προσφέρων αναφέρει 
στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με την προσφορά του, 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Β από τους 
υπεργολάβους, ώστε η ΕΑΒ ΑΕ να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων 
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 
ΙΙ.Β.2 της παρούσας διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τους υπεργο-
λάβους, από τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού τους, 
σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.Β.2 της παρούσας διακήρυξης. 
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4.3.3. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπερ-
γολάβους, η ΕΑΒ ΑΕ απαιτεί και ο προσφέρων υποχρεούται να αντικαταστήσει 
τον υπεργολάβο στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 
4.3.4 Οι υποψήφιοι δικαιούνται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οικονομι-
κών φορέων, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στο άρ-
θρο 78 του ν. 4412/2016 και είναι υποχρεούμενοι στην περίπτωση αυτή (α) να 
δηλώσουν στην προσφορά τους τα πλήρη στοιχεία των οικονομικών φορέων 
στις ικανότητες των οποίων θα στηριχθούν καθώς και τα μέσα των τρίτων που 
θα χρησιμοποιήσουν, και (β) να υποβάλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη 
δήλωση των τρίτων οικονομικών φορέων με την σχετική δέσμευση αυτών για 
τον σκοπό αυτό και δήλωσή τους ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 
του όρου ΙΙ.Β.2 της παρούσας Διακήρυξης. 
4.4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορ-
ρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
4.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΒ 
ΑΕ.  Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες εντός προ-
θεσμίας που θα οριστεί από την ΕΑΒ, να διευκρινίσουν ή συμπληρώσουν: 
(α) έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Οι διευκρινίσεις ή συμπλη-
ρώσεις αφορούν μόνον τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η 
διευκρίνιση, ακόμα και με νέα έγγραφα, μόνον εγγράφων ή δικαιολογητικών 
που έχουν ήδη υποβληθεί.  Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν επιτρέπεται να 
έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμ-
μόρφωση με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
 (β) το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβά-
λει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλεί-
ψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Επιτροπή κρίνει ότι 
μπορεί να θεραπευθούν.  Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλε-
σμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέ-
μιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
 
4.6. Προσφορές που περιέχουν όρους, αιρέσεις ή προϋποθέσεις απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες. Ομοίως απορρίπτονται οι προσφορές που περιέχουν α-
τέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλή-
ρωσης ή διόρθωσης, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έ-
χουν αποκατασταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
4.5. 
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4.7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της 
τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 
 
4.8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
4.9. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
4.10. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, 
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύ-
ρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχε-
θούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, τις οποίες η Επιτροπή Διενέργειας 
του διαγωνισμού επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, εφαρμοζο-
μένων των οριζομένων στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 . 
 
4.11. Η ΕΑΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοι-
χεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψή-
φιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
 
4.12. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά 
φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 
του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής των προσφορών και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώ-
σεις υπογράφουν :  
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπο-
γράφεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
 
4.13. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο σημαίνονται 
από αυτόν τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χα-
ρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον οικονομικός φορέας χα-
ρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορι-
κού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νο-
μοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως ε-
μπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.   
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4.14. Εφόσον υποψήφιος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υ-
ποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως 
μέλος ένωσης.  Επίσης το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συμ-
μετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος περισσοτέρων της μίας ενώσεων.  Στις α-
νωτέρω περιπτώσεις θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προ-
σφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως απαράδεκτες.  

4.15. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδι-
κασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων 
μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της 
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαι-
ολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φω-
τοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρ-
μόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγ-
γραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμό-
διο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 
και του Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
4.16. Η υποβολή προσφοράς από οικονομικό φορέα συνεπάγεται την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Πα-
ραρτημάτων της. 
 
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία απο-
σφράγισης των προσφορών, σε τόπο, ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται σε 
σχετική πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / συμμε-
τεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εάν και εφό-
σον το επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
 
2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνι-
κών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνονται σε μία δημόσια συ-
νεδρίαση.  

Ειδικότερα, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και εν συνεχεία ο 
φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και ο 
φάκελος οικονομικής προσφοράς,  μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διε-
νέργειας του Διαγωνισμού όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτούς 
ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέ-
βαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και 
έγγραφα, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  
 
Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει σε μία ή περισσότερες μυστικές συνεδριά-
σεις στον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, συντάσσοντας πρακτικό στο 
οποίο καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και λοι-
πών εγγράφων του Φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά”, 
τα αποτελέσματα του ελέγχου-αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών σύμ-
φωνα με το Παράρτημα Α και τους όρους της παρούσας καθώς και τα αποτε-
λέσματα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  Κατά τη διαδικασία αυτή, 
η Επιτροπή αξιολογεί μόνον τις οικονομικές προσφορές που κρίθηκαν αποδε-
κτές, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον έλεγχο-αξιολό-
γηση των τεχνικών προσφορών.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης στο Πρακτικό της 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την κατά-
ταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθε-
σης και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου. Το πρακτικό υπογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής 
 
Τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα της αξιολόγησης επικυρώνονται με μία α-
πόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΑΒ ΑΕ, η οποία κοινοποιείται στους συμ-
μετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τον όρο 
ΣΤ της παρούσας.  
 
Ε.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
1. Μετά την αξιολόγηση των  προσφορών και την παρέλευση του χρόνου υπο-
βολής ενστάσεων  σύμφωνα με τον όρο ΣΤ της παρούσας , η ΕΑΒ ΑΕ ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
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(προσωρινό ανάδοχο), να προσκομίσει στον Τομέα Διαγωνισμών της ΕΑΒ ε-
ντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης και 
σε κλειστό φάκελο με σήμανση: 
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 798 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στον όρο Β.4.2 της παρούσας. Αν δεν 
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, τάσσεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προ-
σκομίσει ή συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυ-
τόν σχετικής ειδοποίησης.   
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016.  
 
2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης.   
2.1. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να υποβάλει ο προσωρινός Ανάδοχος 
σύμφωνα με τον όρο Ε.1 είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.4.2 της παρού-
σας Διακήρυξης. 
 
2.2. Οι ενώσεις  που υποβάλουν προσφορά: 
2.2.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου Β.4.2., 
για κάθε οικονομικό φορέα  που συμμετέχει στην ένωση, υποβάλλονται κατά 
περίπτωση.  
2.2.2. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ένωσης για την από κοινού, αλλη-
λεγγύως και εις ολόκληρον ανάληψη της ευθύνης για την καλή εκτέλεση της 
συμβάσεως. 
2.2.3. Ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινο-
πραξίας από τα οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των μελών της, η 
διάρκεια ισχύος της, ο εκπρόσωπός της  και η μεταξύ των μελών κατανομή των 
εργασιών για την εκτέλεση της σύμβασης και των κερδοζημιών. 
2.2.4. Βεβαίωση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 
για την έναρξη επιτηδεύματος και την κτήση ΑΦΜ. 

2.3. Ο προσφορά του προσωρινού  Αναδόχου απορρίπτεται και καταπίπτει υ-
πέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικα-
σίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω Δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω Δικαιολογητικών ή  
iii) από τα Δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα ΙΙ.Β.2 (λόγοι αποκλεισμού) και ΙΙ.Β.3 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρ-
χής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε 
δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 



 

Σελ. 

24 από 33 

 

 

 

 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  (οψιγενείς μεταβο-
λές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει, τηρουμένης της διαδικα-
σίας που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016, αληθή ή ακριβή δή-
λωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 
παράγραφος ΙΙ.Β.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω Δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη από-
φασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδι-
κασίας.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω Δικαιολογητικών και της εισήγη-
σης της Επιτροπής επικυρώνονται με την Απόφαση Κατακύρωσης. 
 
2.4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παρα-
πάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
3. Σύναψη της σύμβασης 
3.1.Η ΕΑΒ ΑΕ αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφο-
ρών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα 
με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  
 
3.2.Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της σύμβασης επέρχονται κατά τους όρους άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρω-
σης, η ΕΑΒ ΑΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού/σύμβασης, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλη-
σης. 
 
3.3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανά-
δοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
ΕΑΒ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρο-
ντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά-
ποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικα-
σία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
   

 ΣΤ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της α-
ναθέτουσας 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 ή της πρόσκλησης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
 

2.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφα-
σίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 Ν. 4412/2016, εντός προ-
θεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαι-
τείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δη-
μοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επι-
στρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον  όργανο της ΕΑΒ ΑΕ. 

 
Ζ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμ-
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο πα-
ρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκο-
μερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύ-
ηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγρά-
φονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ι-
σχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύη-
σης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
2. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέρο-
ντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό: 
των εξακοσίων ευρώ (600 €) 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η Εγγύηση Συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικο-
νομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 4.1. της παρού-
σας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
3. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  
 
Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφα-
σης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης. 
 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέ-
φεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους 
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει ά-
πρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 
 
4. Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει: 
(α) αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυ-
τής,  
(β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον όρο Ε.2.3 της παρούσας,  
(γ) αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης (όρος 
Ε.3 της παρούσας). 
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5.. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης πο-
σού σε ευρώ ίσου με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρί-
σεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ανα-
θέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εν λόγω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι διάρκειας εκατόν είκοσι 
ημερών (120) μετά τη λήξη της Σύμβασης. 
6. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης 
και την εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ της ΕΑΒ ΑΕ και του Αναδόχου.  
Εάν στο ανωτέρω έγγραφο, αναφέρονται παρατηρήσεις/αποκλίσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση υπηρεσιών, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλε-
σης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρή-
σεων/ αποκλίσεων και του εκπροθέσμου.  
 
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμ-
βαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά. 
 
7.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 
Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-

ΣΗΣ 
 
1.Ο τόπος παράδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων  που αποτελούν 
αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ ΑΕ στην Τανά-
γρα Βοιωτίας.  
 
2.Η παροχή των υπηρεσιών  θα γίνεται υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και τις 
οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΑΒ Α.Ε σε συνεργασία 
με τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας.  
(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην ΕΑΒ ΑΕ τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων εντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών από την παράδοση σε 
αυτόν των δειγμάτων. 

(γ) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα παραδίδονται με ευθύνη και δαπάνη 
του Αναδόχου στο εργοστάσιο της ΕΑΒ ΑΕ στην Τανάγρα Βοιωτίας, σε ατομικό 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα του υπαλλήλου τον 
οποίο αφορούν, ώστε να διανέμονται κατόπιν από την Δ/νση Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση από τον Ανάδοχο και την ΕΑΒ ΑΕ 
των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί ιατρικού α-
πορρήτου. Για την αποδοχή του τρόπου αυτού αποστολής των αποτελεσμάτων 
των εξετάσεων και την παροχή εξουσιοδότησης παραλαβής αυτών από τη 
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Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΑΒ ΑΕ, οι υπάλληλοι της ΕΑΒ ΑΕ θα υπο-
γράφουν σχετική ρητή δήλωση αποδοχής, κατά το χρόνο της παράδοσης των 
δειγμάτων τους στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΑΒ ΑΕ.  
  

3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διε-
νεργηθεί από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας και την Δ/νση Συμβάσεων, οι οποίοι και 
θα εισηγούνται στο αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Θ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

 
1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 
Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδά-
φιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το αντικείμενο της πα-
ρούσης.  
2..Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγ-
χος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 
3. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αντα-
ποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλί-
σεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και πα-
ραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές α-
νάγκες. 
 
4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να ε-
γκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστω-
θείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή πα-
ραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινό-
μενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον α-
νάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολο-
κλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων .  
 
6.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της ΕΑΒ ΑΕ 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών 
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμ-
φωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρού-
σας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
7.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις. 
 
Ι. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθει-
σών υπηρεσιών ανά έτος ή ανά τμηματική παράδοση. 
 
2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβά-
ρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει την 
ΕΑΒ ΑΕ), για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβα-
σης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμ-
βασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 
3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρ-
τοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία πα-
ρακράτηση φόρου εισοδήματος.  
 
3. Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημε-
ρών από την παραλαβή του από την ΕΑΒ, υπό τον όρο προσκόμισης των προ-
βλεπόμενων στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016  δικαιολογητικών πληρωμής. 
 
4.Ο  Ανάδοχος για κανένα λόγο δεν θα συναρτά την εκ μέρους του εκτέλεση 
των συμβατικών υποχρεώσεών του καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την 
πληρωμή του  εκ μέρους της ΕΑΒ. 
 
ΙΑ.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κη-
ρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των πα-
ρατάσεων.  
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 
συμμόρφωσης.  
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί αθροιστικώς να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικα-
σίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
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χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη α-
πόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης της προβλεπό-
μενης στο άρθρο Η.2.(β) της παρούσας προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών  
για την παράδοση των αποτελεσμάτων στην ΕΑΒ ΑΕ, επιβάλλεται ποινική ρή-
τρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέ-
θηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χω-
ρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρό-
θεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρ-
τητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμ-
βασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΑΒ ΑΕ, 
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχε-
θούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής 
και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΕΑΒ ΑΕ το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρω-
ματικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.  Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο δύναται να τροποποιηθεί, σε 
περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες της ΕΑΒ ΑΕ και σε κάθε άλλη περί-
πτωση που προβλέπεται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 
3. Η ΕΑΒ ΑΕ με γνώμονα το συμφέρον της δύναται να αναβάλει ή να ματαιώσει 
τον παρόντα διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει, εάν τούτο εξυπηρετεί τα συμφέ-
ροντά της, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωσή της έναντι οιουδήποτε 
συμμετέχοντος στον διαγωνισμό αυτό. Ομοίως, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4. Η ΕΑΒ ΑΕ θα δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση σε περίπτωση 
κατά την οποία αλλάξουν οι ανάγκες της, κατόπιν τήρησης προθεσμίας προμή-
νυσης δύο μηνών.   
5. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από 
την παρούσα Διακήρυξη ή/και την εκτέλεση της Συμβάσεως ορίζονται τα Δικα-
στήρια των Αθηνών. 
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6. Απαγορεύεται ρητά η υποκατάσταση του αναδόχου καθώς και η οιαδήποτε 
ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση 
που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ενεχυρίαση ή 
εκχώρηση απαιτήσεων του αναδόχου από τη σύμβαση σε εγκεκριμένα Ελλη-
νικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και τούτο μόνον κατόπιν προηγούμενης 
έγγραφης έγκρισης της ΕΑΒ ΑΕ. 
7. Καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου αλλά και για πέντε (5) έτη 
μετά την λήξη της, ο ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ ΑΕ την ρητή υπο-
χρέωση να μην γνωστοποιεί σε οιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε στοιχεία, έγ-
γραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. Ομοίως απαγορεύεται ρητά να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 
σχετικά με τη σύμβαση. 
8. Προσαρτώνται στην παρούσα Παραρτήματα «Α» & «Β»  τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος  αυτής καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με 
τον Ανάδοχο.  
9. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώ-
σεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατι-
κού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοα-
σφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.10. Οι προσφέροντες, με τη συμμε-
τοχή τους στη διαδικασία της παρούσας Διακήρυξης αποδέχονται ότι έχουν λά-
βει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ ΑΕ όπου θα παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους και των επί τόπου συνθηκών, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέ-
σεις και χωρίς να δύνανται εκ των υστέρων να επικαλεστούν άγνοια συνθηκών 
ή/και γεγονότων, πλην αυτών της ανώτερης βίας. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρ-
μογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, για την τήρηση των απαι-
τήσεων του Κανονισμού ΕΕ Νο 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την  προστασία των  φυσικών 
προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάρ-
γηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομέ-
νων) και τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων. 

Στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο θα καθορίζονται αναλυτικά οι 
όροι που προβλέπονται στο άρθρο 28 παρ. 3 του ως άνω Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων. 

Το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων αποτελεί 
όρο της παρούσας Διακήρυξης και της σύμβασης που θα συναφθεί. 
 
11. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται η κατα-
χώρηση από την ΕΑΒ ΑΕ και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως ό-
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νομα, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα), τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επε-
ξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ Νο 679/2016  του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την  προστασία των  
φυσικών προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κα-
τάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδο-
μένων).  Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα, τα ανωτέρω προσωπικά 
δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικώς και μόνον για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης και για τη συμμόρφωση της ΕΑΒ ΑΕ ως αναθέτουσας αρχής 
προς τους ορισμούς του Ν. 4412/2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρού-
σας Διακήρυξης.  
 
 
ΤΑΝΑΓΡΑ,21/06/ 2018 
Για την ΕΑΒ ΑΕ                                             Ακριβές αντίγραφο 
Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


