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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος διοικητικών υποχρεώσεων αποτελεί το πρώτο τμήμα της συγγραφής 

υποχρεώσεων, που είναι ένα από τα συστατικά έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Το τεύχος διοικητικών υποχρεώσεων συμπληρώνεται από τα εξής παραρτήματα, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: 

Παράρτημα Ι:  Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την 

απουσία σύγκρουσης συμφερόντων  

Παράρτημα ΙΙI: Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τις κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

Παράρτημα IV: Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους  

Παράρτημα V: Δελτίο οικονομικών στοιχείων 

Παράρτημα VI: Προχρηματοδότηση - Οικονομική εγγύηση 

N.B. Σημ. Οι παράγραφοι που ξεκινούν με το σύμβολο  αναγράφουν τα δικαιολογητικά 

και τις βεβαιώσεις που πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβληθούν με την προσφορά στο πλαίσιο 

της παρούσας διαδικασίας.
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ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (στο 

εξής: δημοσιονομικός κανονισμός), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει 

την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό να αναθέσει μια σύμβαση που θα 

έχει ως αντικείμενο τη συμμόρφωση της παραγωγής θερμότητας και ψύχους στο κτίριο του 

Γραφείου Πληροφοριών των Αθηνών, Ελλάδα.  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη συμμόρφωση της παραγωγής θερμότητας και ψύχους στο 

κτίριο του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της Λεωφόρου 

Αμαλίας 8, Αθήνα, Ελλάδα, μέσω της αντικατάστασης της παραγωγής ψύχους και 

θερμότητας καθώς και των συσκευών διανομής ψύχους και θερμότητας. Οι εργασίες πρέπει 

να εκτελεσθούν εντός 110 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα που θα έχει ετοιμάσει και υποβάλει ο 

προσφέρων στο πλαίσιο της προσφοράς του και του προγράμματος εργασιών που θα 

υποβληθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο σε συμφωνία με τις διατάξεις 

της σύμβασης.  

Η εκτέλεση της σύμβασης αρχίζει μόνο όταν επικυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

σε συμφωνία με τις διατάξεις της σύμβασης, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα και το 

πρόγραμμα εργασιών.   

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η συμμετοχή στη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ανοικτή επί ίσοις 

όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους δημόσιους φορείς των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους 

δημόσιους φορείς τρίτων χωρών που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδική 

συμφωνία για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που τους προσφέρει πρόσβαση στη 

σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, υπό 

τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία. 

Γλώσσα εργασίας κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών: 

 

Επισημαίνεται στους προσφέροντες ότι γλώσσες εργασίας καθ’ όλη τη διαδικασία είναι 

η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική. Καλούνται συνεπώς οι προσφέροντες να 

υποβάλλουν την προσφορά τους γραμμένη είτε στην αγγλική, είτε στη γαλλική ή τη 

γερμανική.  

 

Τα έγγραφα της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα είναι διαθέσιμα στη 

γλώσσα εργασίας της διαδικασίας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), καθώς και στα 

ελληνικά και, κατόπιν ρητής αιτήσεως, σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων των 
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εγγράφων της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανά γλώσσα, η γαλλική 

έκδοση υπερισχύει. 

 

4.1 Αποδεικτικά του νομικού καθεστώτος και της νομικής ικανότητας   

 Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του, για τον ίδιο και, όπου 

υπάρχουν, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και για όλους τους προτεινόμενους 

υπεργολάβους, ως αποδεικτικό του νομικού καθεστώτος και της νομικής ικανότητάς 

του, ένα αντίγραφο του καταστατικού του ή οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο που θα 

επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βεβαιωθεί για την έδρα του (βλ. άρθρο 4), 

για τα άτομα που έχουν δικαίωμα εκπροσώπησής του, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

(βλ. άρθρο 13), για τη νομική μορφή και ικανότητά του εν όψει της εκτέλεσης της 

σύμβασης. Εάν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επαρκούν για να υπάρξει τέτοια 

βεβαιότητα, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει άλλα κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Εν απουσία των ανωτέρω δικαιολογητικών, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να θεωρήσει την 

προσφορά μη παραδεκτή. 

Σε περίπτωση προσφορών υποβαλλομένων από φυσικό πρόσωπο, στα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά πρέπει να συμπεριληφθούν ένα αντίγραφο δελτίου ταυτότητας καθώς και 

κάθε άλλο είδος εγγράφου που επιτρέπει την αξιολόγηση της νομικής ικανότητας του 

προσώπου προκειμένου να εκτελέσει τη σύμβαση (εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, στο εμπορικό 

ή το επαγγελματικό μητρώο κλπ.). 

Κατά γενικό κανόνα, τα απλά αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων είναι δεκτά. Όμως, σε 

περίπτωση αμφιβολίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 

απαιτήσει την υποβολή του πρωτοτύπου ή ενός αντιγράφου θεωρημένου από 

συμβολαιογράφο ή εθνική δημόσια υπηρεσία. 

 

4.2 Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα  

 

 Ο προσφέρων θα υποβάλει ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι: 

 

- αντικατάσταση, σε περίπτωση ανάθεσης, των διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης 

(σώματα fan coil, τμήμα παραγωγής ψύχους και θερμότητας καθώς και τμήμα 

διανομής) λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών απαιτήσεων. Δηλ. να μπορεί το 

προσωπικό του Γραφείου Πληροφοριών να εργασθεί κάτω από καλές θερμοκρασίες 

κατά την εκτέλεση των εργασιών· 

 

- τέλος των εργασιών : Νοέμβριος 2014. 

 

Το χρονοδιάγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβληθεί με την προσφορά. Θα είναι 

αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το χρονοδιάγραμμα και θα ζητήσει, εάν το κρίνει 

αναγκαίο, να τροποποιηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει να επικυρώσει το 

χρονοδιάγραμμα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες 

θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την επικύρωση του χρονοδιαγράμματος 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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4.3 Ειδικό σχέδιο για την ασφάλεια και την υγεία (εφεξής «P.P.S.S.») 

 

 Ο προσφέρων οφείλει υποχρεωτικά να συνυποβάλει με την προσφορά του το έγγραφο 

Plan Particulier de Sécurité et Santé P.P.S.S (ειδικό σχέδιο για την ασφάλεια και την 

υγεία), που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της συγγραφής υποχρεώσεων - τεχνικές 

προδιαγραφές. Ο προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει το έγγραφο αυτό δεόντως και 

πλήρως σε ό,τι αφορά τον ίδιο, αλλά και σε ό,τι αφορά όλους τους ενδεχόμενους 

υπεργολάβους τους οποίους προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 

 

Το P.P.S.S. πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβληθεί με την προσφορά. Το P.P.S.S. είναι 

αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς. 
 

 

5. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών από κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από την 

κοινοπραξία που θα κερδίσει την ανάθεση να αποκτήσει συγκεκριμένη νομική μορφή εάν η 

τελευταία είναι αναγκαία για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

μπορεί να ανακοινώσει αυτή την απαίτηση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας 

ανάθεσης της σύμβασης αλλά οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων θα υποβάλει δικαιολογητικά για τη νομική μορφή της το 

αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον της ανατεθεί. Η εν λόγω νομική 

μορφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: 

- οντότητα με ανεγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος· 

- οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του κράτους μέλους, 

θα μπορεί να είναι π.χ. ένας όμιλος ή μια αφανής εταιρία)· 

- η υπογραφή από όλους τους εταίρους ενός ιδιωτικού εγγράφου (εξουσιοδότησης κλπ.) 

που να επικυρώνει μια μορφή συνεργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλες νομικές μορφές από αυτές που 

προβλέπονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι αυτές διασφαλίζουν την αλληλέγγυα ευθύνη των 

μελών και είναι συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται 

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύμβαση που θα υπογράψει με την κοινοπραξία 

οικονομικών φορέων, θα κάνει ρητή μνεία της ύπαρξης μιας αλληλέγγυας ευθύνης μεταξύ 

των μελών της κοινοπραξίας. Αφετέρου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει 

συμβατικώς τον ορισμό κοινού εντολοδόχου που να εκπροσωπεί τα μέλη και να έχει, μεταξύ 

άλλων, εξουσιοδότηση να εκδίδει τιμολόγια εξ ονόματος των άλλων μελών. 

Οι προσφορές από κοινοπραξίες οικονομικών φορέων πρέπει να διευκρινίζουν το ρόλο, τις 

αρμοδιότητες και την πείρα κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Η κατάθεση προσφοράς θα γίνει 

από τους ενωμένους οικονομικούς φορείς, που αναλαμβάνουν επίσης την αλληλέγγυο ευθύνη 

τους για την προσφορά. 
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 Το Παράρτημα IΙΙ συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά εάν 

αυτή κατατίθεται από κοινοπραξία οικονομικών φορέων. Το πραγματικό καθεστώς της 

κοινοπραξίας αποδεικνύεται από οποιοδήποτε έγγραφο ή οποιαδήποτε συμφωνία που 

έχει υπογραφεί μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και που πρέπει να επισυναφθεί στην 

προσφορά. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να ορίζει ρητώς την αλληλέγγυο ευθύνη των 

μερών. 

Σε περίπτωση προσφοράς από κοινοπραξία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν 

προσεκτικά τα σημεία που αφορούν τα δικαιολογητικά για τα κριτήρια αποκλεισμού και 

επιλογής.  

Κατ’ εξαίρεση, τα ανωτέρω έγγραφα ή συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν και/ή να 

σταλούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, σε καμία περίπτωση 

όμως μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας στους ενδιαφερόμενους 

προσφέροντες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει 

προσφορά εάν οι όροι των συμφωνιών μεταξύ των μελών μιας κοινοπραξίας τροποποιηθούν 

στη διάρκεια της διαδικασίας, εάν οι όροι δεν προβλέπουν αλληλέγγυο ευθύνη των μελών της 

κοινοπραξίας, ή εάν με την προσφορά δεν συνυποβληθεί καμία συμφωνία που να έχει νομική 

ισχύ. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της υποβάλλει αποδεικτικά του 

δικαιώματος συμμετοχής στη σύμβαση (επιλεξιμότητα), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για 

την τήρηση των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Ως προς τα κριτήρια επιλογής, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να λάβει υπόψη του τις ικανότητες των άλλων μελών της 

κοινοπραξίας για να εκτιμήσει κατά πόσον ο προσφέρων θα διαθέτει τα αναγκαία για την 

εκτέλεση της σύμβασης μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί η υποβολή δέσμευσης 

των μελών αυτών ότι θέτουν στη διάθεση των άλλων μελών τα μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

6.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Επιτρέπεται η υπεργολαβία.  

Η προσφορά οφείλει να διευκρινίζει, στο μέτρο του δυνατού, το τμήμα της σύμβασης που ο 

προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους, καθώς και τα στοιχεία των 

υπεργολάβων. 

Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τους 

προσφέροντες πληροφορίες ως προς την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα του ή των προτεινομένων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά 

πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι πληρούν ή όχι τα απαιτούμενα κριτήρια αποκλεισμού. 

Οι προσφέροντες ενημερώνονται ότι οι προτεινόμενοι από αυτούς υπεργολάβοι δεν μπορούν 

να εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 106, 107 και 109 του 

δημοσιονομικού κανονισμού και που έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό από τη συμμετοχή 

σε σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. άρθρο 13). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει κάθε υπεργολάβο που δεν πληροί τα κριτήρια 

αποκλεισμού (βλ. άρθρο 13). Ομοίως, μπορεί να απορρίψει κάθε υπεργολάβο που δεν πληροί 

τα κριτήρια επιλογής (βλ. άρθρο 14) σε ό,τι αφορά την έκταση της δικής του συμμετοχής 

στην εκτέλεση της σύμβασης. 
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Αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο από τον προσφέροντα 

σχετικά με οποιανδήποτε μεταγενέστερη χρήση υπεργολάβων δεν είχε προβλεφθεί στην 

προσφορά. Ο αρμόδιος διατάκτης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει 

τον προτεινόμενο υπεργολάβο. Προς το σκοπό αυτό, θα απαιτήσει τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον ο ή οι υπεργολάβοι πληρούν τα απαιτούμενα 

κριτήρια. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίδεται πάντα γραπτώς. Η 

ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει έναν υπεργολάβο στο πλαίσιο της 

προσφοράς του ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την ανάθεση της υπεργολαβίας. 

 Το Παράρτημα ΙV συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά εάν 

ο προσφέρων κάνει χρήση υπηρεσιών υπεργολάβου. 

Σε περίπτωση υπεργολαβίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα 

σημεία που αφορούν τα δικαιολογητικά για τους υπεργολάβους ως προς τα κριτήρια 

αποκλεισμού και επιλογής. 

7. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

Οι μεταβλητές δεν επιτρέπονται.  

8. ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές είναι σταθερές και μη αναθεωρήσιμες. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφορά τιμών υποβάλλεται χωρίς ΦΠΑ και άλλα ισοδύναμα τέλη.  

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι κατ’ αποκοπήν, να περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και να 

είναι εκπεφρασμένη σε ευρώ. 

Για τους προσφέροντες από χώρες εκτός ζώνης ευρώ, η τιμή της προσφοράς δεν θα μπορεί να 

αναθεωρηθεί λόγω αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επιλογή της ισοτιμίας 

αποτελεί ευθύνη του προσφέροντα, που αναλαμβάνει τους κινδύνους ή τα πλεονεκτήματα 

των σχετικών διακυμάνσεων. 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Θα απαιτηθούν μια οικονομική εγγύηση προχρηματοδότησης και μια οικονομική εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, δυνάμει των ειδικών όρων της σύμβασης, και βάσει εντύπου υποδείγματος 

που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

9.1 Προχρηματοδότηση 

 

Μια προχρηματοδότηση ίση προς το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης θα καταβληθεί 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον ανάδοχο μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, εντός 

30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει 

αίτηση προχρηματοδότησης διατυπωμένη βάσει των διατάξεων της σύμβασης. 

  

9.2 Εγγύηση προχρηματοδότησης 
 

Για να είναι παραδεκτή, η αίτηση προχρηματοδότησης θα πρέπει να συνοδεύεται από 

οικονομική εγγύηση προχρηματοδότησης, πιστοποιούμενη με εγγυητική επιστολή 
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τράπεζας, χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ή τρίτου εγκεκριμένου από τον Υπόλογο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε δαπάνη σχετιζόμενη με την εγγύηση αυτή βαρύνει τον 

αντισυμβαλλόμενο. Η εγγύηση θα είναι ποσού ίσου προς το 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Ο εγγυητής λειτουργεί υπό την ιδιότητα αυτή σε πρώτη ζήτηση και δεν μπορεί να 

απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στραφεί αυτό κατά του κυρίου οφειλέτη (του 

αντισυμβαλλομένου). 

 

Με την προσωρινή παραλαβή των εργασιών που είναι αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, 

ένα ποσόν ίσο προς τα 2/3 της οικονομικής εγγύησης προχρηματοδότησης θα αποδεσμευθεί, 

βάσει των συμβατικών διατάξεων. Το ποσόν που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 1/3 του ποσού της 

οικονομικής εγγύησης προχρηματοδότησης θα κρατηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευθεί εξ ολοκλήρου με 

την οριστική παραλαβή των εργασιών, βάσει των διατάξεων της σύμβασης. 

 

9.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Εν απουσία αίτησης προχρηματοδότησης και επομένως εν απουσία εγγύησης 

προχρηματοδότησης, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συστήσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

το αργότερο τη στιγμή της τελικής αίτησης εξόφλησής του. Η σύσταση εγγύησης 

πιστοποιείται με εγγυητική επιστολή τράπεζας, χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή τρίτου 

εγκεκριμένου από τον Υπόλογο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε δαπάνη σχετιζόμενη 

με την εγγύηση αυτή βαρύνει τον Αντισυμβαλλόμενο. Η εγγύηση θα είναι ποσού ίσου προς 

το 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης. Ο εγγυητής λειτουργεί υπό την ιδιότητα αυτή σε 

πρώτη ζήτηση και δεν μπορεί να απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στραφεί αυτό 

κατά του κυρίου οφειλέτη (του αντισυμβαλλομένου). 

 

 Το Παράρτημα VΙ συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. Ο 

προσφέρων οφείλει να διαγράψει την περιττή ένδειξη, διευκρινίζοντας έτσι ότι, σε 

περίπτωσης ανάθεσης της σύμβασης σε αυτόν, προτίθεται να ζητήσει 

προχρηματοδότηση ή, διαφορετικά, να συστήσει τη στιγμή που θα υποβάλει την τελική 

αίτηση εξόφλησής του, μια εγγύηση καλής εκτέλεσης, βάσει των διατάξεων της 

σύμβασης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να τηρεί σχολαστικά την 

περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει το πεδίο της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης EMAS, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009. Η διατάκτρια υπηρεσία 

παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στο παράρτημα Ι του παρόντος τεύχους διοικητικών 

υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ώστε όλο το προσωπικό του που θα 

εργασθεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει γνώση των πληροφοριών 

που θα διαβιβάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα EMAS γενικά και 

σχετικά με την έμπρακτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων ειδικά. Κατόπιν αιτήματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ανάδοχος μπορεί να κληθεί να βεβαιώσει ότι όλα τα άτομα 

που μετέχουν στις συμβατικές εργασίες έχουν λάβει την αναγκαία και δέουσα επαγγελματική 

κατάρτιση (από τεχνική άποψη, από άποψη ασφάλειας και από περιβαλλοντική άποψη) 

σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τον σωστό χειρισμό των εξοπλισμών και 

υλικών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση 

εσφαλμένου χειρισμού ή άλλων ενδεχόμενων ατυχημάτων.  
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11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να ακολουθεί στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης της σύμβασης μια πολιτική για την προαγωγή της ισότητας και της 

ποικιλομορφίας διασφαλίζοντας την πλήρη και ακέραιη εφαρμογή των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της ισότητας, όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να προαγάγει ένα περιβάλλον 

εργασίας ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς, που θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, διαρθρωμένο γύρω από τρεις βασικούς άξονες: 

- ισότητα γυναικών και ανδρών· 

- απασχόληση και ένταξη των ατόμων με αναπηρία· 

- εξάλειψη κάθε εμποδίου στις προσλήψεις και κάθε δυνητικής διάκρισης για λόγους 

φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισμού. 

12. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ: ΆΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού 

1. Από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή 

προσφέροντες οι οποίοι: 

α) τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ’ αυτών 

σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία 

της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις· 

β) οι ίδιοι ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτών, έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ 

δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για κάθε αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική τους διαγωγή· 

γ) έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με 

αποφάσεις της ΕΤΕπ και διεθνών οργανισμών· 

δ) δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή 

των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις 

της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση· 

ε) κατά αυτών ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτών, έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ 

δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη 

παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· 

στ) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1. 

Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν στην περίπτωση προμηθειών με 

ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που διακόπτει οριστικά τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από 

διακανονισμό με πιστωτές ή από παρόμοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νομοθεσία.  

Τα στοιχεία β) και ε) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν όταν οι υποψήφιοι ή οι 

προσφέροντες μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των 

προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ 

αυτών και κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση που αναφέρεται στα στοιχεία β) ή ε) 

του πρώτου εδαφίου.  

(...) 

Άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού 

1. Από την ανάθεση σύμβασης αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, κατά 

τη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης:  

α) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 

β) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη διαδικασία 

δημόσιας σύμβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες· 
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γ) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης 

στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 106 παράγραφος 1. 

(...) 

13.1 Αξιολόγηση των κριτηρίων αποκλεισμού 

 Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του, για τον ίδιο και, όπου 

υπάρχουν, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και για όλους τους προτεινόμενους 

υπεργολάβους, μια υπεύθυνη δήλωση δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη, 

όπως εικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος τεύχους διοικητικών υποχρεώσεων.  

Επισημαίνεται στον προσφέροντα ότι το έντυπο της συνημμένης στο Παράρτημα ΙΙ 

υπεύθυνης δήλωσης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ίδιο 

τον προσφέροντα, από κάθε μέλος της τυχόν κοινοπραξίας και από κάθε πιθανό 

υπεργολάβο. 

Ακόμη, θα παράσχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για τον ίδιο και, όπου υπάρχουν, 

για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και για όλους τους προτεινόμενους υπεργολάβους 

των οποίων το μερίδιο υπεργολαβίας υπερβαίνει το 20% της σύμβασης: 

- πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

εκδοθέν πρόσφατα από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ίδιος ο προσφέρων καθώς και τα 

πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου επ’ αυτού (κυρίως μέτοχοι ή πλειοψηφών μέτοχος, επιχειρηματίας, 

διαχειριστής ή διοικητικοί εκπροσωπούντες την εταιρία κλπ.) δεν τελούν σε μια 

από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106, παράγραφος 1, σημεία β) 

ή ε) του δημοσιονομικού κανονισμού·  

- αποκλειστικά όταν, από το ανωτέρω απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν 

προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί στην κατάσταση που προβλέπει το άρθρο 

106, παράγραφος 1 σημείο α), βεβαίωση περί μη πτώχευσης εκδοθείσα 

πρόσφατα από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης· 

- πρόσφατα πιστοποιητικά εκδοθέντα από τις αρμόδιες φορολογικές και 

ασφαλιστικές αρχές του οικείου κράτους μέλους από τα οποία να εμφαίνεται ότι 

ο προσφέρων δεν τελεί στην κατάσταση που προβλέπει το άρθρο 106 

παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού· 

Εάν ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν χορηγούνται από τη χώρα 

εγκατάστασης ή κατοικίας, θα αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή, αντ' αυτής, 

από επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής εγκεκριμένου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης (υπό μορφή επίσημης πράξης της εν λόγω αρχής, δεδομένου ότι η απλή 

επικύρωση της υπογραφής δεν επαρκεί), ότι ο προσφέρων δεν τελεί στις αντίστοιχες 

καταστάσεις αποκλεισμού. 

Ο ακριβής τύπος και η ακριβής φύση των εκδιδόμενων σε κάθε χώρα πιστοποιητικών που 

γίνονται δεκτά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μπορούν να αναζητηθούν στη 

βάση δεδομένων eCertis, στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την υποβολή 

δικαιολογητικών και για τους άλλους υπεργολάβους εντός της ιδίας προθεσμίας. 

Εάν τα ανωτέρω έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάθεση σύμβασης, κι εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του 

τελευταίου 12μήνου και εξακολουθούν να είναι έγκυρα, ο οικονομικός φορέας το βεβαιώνει 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm
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υπεύθυνα , διευκρινίζοντας τον κωδικό της διαδικασίας και δηλώνοντας ότι καμία αλλαγή 

δεν έχει επέλθει στην κατάστασή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται πάντως 

του δικαιώματος να ζητήσει πρόσφατα δικαιολογητικά. 

 

14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

14.1. Άδειες και εγκρίσεις 

Ο προσφέρων οφείλει να διαθέτει τις αναγκαίες διοικητικές άδειες για την άσκηση της 

δραστηριότητας που είναι αντικείμενο της σύμβασης βάσει της εθνικής του νομοθεσίας. 

 Για να το τεκμηριώσει, οφείλει να υποβάλει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που 

να επιτρέπουν να διαπιστωθεί η ύπαρξη αυτής της άδειας για τον ίδιο και, όπου 

υπάρχουν, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και για όλους τους προτεινόμενους 

υπεργολάβους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται ως δικαιολογητικά την εγγραφή 

στο εμπορικό ή το επαγγελματικό μητρώο, μια ένορκη δήλωση ή ένα πιστοποιητικό 

ότι είναι μέλος σε συγκεκριμένο οργανισμό, ή την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ. Εάν 

κανέναν από αυτά δεν έγγραφα δεν παρέχει την απόδειξη που απαιτείται για την 

τεκμηρίωση και αξιολόγηση της άδειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί 

άλλα ισοδύναμα επίσημα έγγραφα που θα υποβάλει ο προσφέρων.  

 

14.2. Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις και ανάλογα 

προς την αξία και έκταση της σύμβασης. Εάν βάσει των στοιχείων που θα παράσχει ο 

προσφέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τρέφει αμφιβολίες ως προς τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες του προσφέροντος ή εάν αυτές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την 

εκτέλεση της σύμβασης, η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς ο προσφέρων να μπορεί να 

απαιτήσει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και 

οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί βάσει των εξής κριτηρίων: 

- κύκλο εργασιών πραγματοποιημένο στον τομέα της εγκατάστασης σταθμού παραγωγής 

και διανομής θερμότητας και/ή ψύχους σε διοικητικά κτίρια εντός των τριών τελευταίων 

ετών, ελάχιστης ετήσιας αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ·  

- ασφάλιση επαγγελματικών κινδύνων. 

 

 Η αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας θα γίνει βάσει 

 των στοιχείων που θα περιέχονται στα κατωτέρω έγγραφα που ο προσφέρων οφείλει 

να υποβάλει: 

- βεβαίωση που θα αναγράφει τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιήθηκε στον τομέα της 

εγκατάστασης σταθμού παραγωγής και διανομής θερμότητας και/ή ψύχους σε 

επαγγελματικά κτίρια εντός των τριών τελευταίων ετών, ελάχιστης ετήσιας αξίας 2 

εκατομμυρίων ευρώ·  

- αποδεικτικό ισχύουσας ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων. 
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Εάν τα ανωτέρω έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάθεση σύμβασης, κι εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του 

τελευταίου 12μήνου και εξακολουθούν να είναι έγκυρα, ο οικονομικός φορέας το βεβαιώνει 

υπεύθυνα , διευκρινίζοντας τον κωδικό της διαδικασίας και δηλώνοντας ότι καμία αλλαγή 

δεν έχει επέλθει στην κατάστασή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται πάντως 

του δικαιώματος να ζητήσει πρόσφατα δικαιολογητικά. 

 

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του 

επιτρέπεται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με κάθε άλλο 

μέσον που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνει κατάλληλο και επαρκές. 
 

 

Κοινή χρήση ικανότητας μεταξύ διαφόρων φορέων 

 

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. 

 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα διαθέτει τους 

πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της σύμβασης, παραδείγματος χάρη 

παρουσιάζοντας τη δέσμευση των οντοτήτων αυτών να θέσουν τους πόρους αυτούς στη 

διάθεσή του, με λεπτομερή περιγραφή των σχετικών όρων. Σε αυτή την περίπτωση, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απορρίψει την υποψηφιότητα ή την προσφορά εάν 

έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου ή ως προς τις χρηματοπιστωτικές 

ικανότητές του. Μπορεί επίσης, εάν χρειαστεί, να απαιτήσει ως προϋπόθεση για την ανάθεση 

της σύμβασης, να αναλάβουν ο προσφέρων και οι εν λόγω άλλες οντότητες την αλληλέγγυο 

ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Εάν ο προσφέρων στηρίζεται στην οικονομική ικανότητα ενός ή περισσοτέρων 

υπεργολάβων, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση της σύμβασης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την ικανότητα του ή των υπεργολάβων σε 

συνάρτηση με το βαθμό συμμετοχής τους στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων θεμελιωμένος στην αλληλέγγυο ευθύνη των μελών 

θέτει σε κοινή χρήση τις ικανότητες των συμμετεχόντων σε αυτόν. Σε μια τέτοια περίπτωση, 

πέρα από το δελτίο χρηματοοικονομικών στοιχείων του κάθε οικονομικού φορέα 

(Παράρτημα V), πρέπει να υποβληθεί κι ένα ενιαίο δελτίο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

για την κοινοπραξία, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις (αντίστοιχες ημερομηνίες 

κλεισίματος λογαριασμών). Η κοινοπραξία μπορεί επίσης να προβάλει τις ικανότητες και 

άλλων οντοτήτων, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 
 

14.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Η τεχνική κι επαγγελματική ικανότητα των προσφερόντων θα αξιολογηθεί κυρίως βάσει της 

τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητάς τους, της εμπειρίας τους και της αξιοπιστίας 

τους. 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική κι επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις και ανάλογα προς 

την αξία και έκταση της σύμβασης. Εάν βάσει των στοιχείων που θα παράσχει ο προσφέρων 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τρέφει αμφιβολίες ως προς τις τεχνικές και επαγγελματικές 

ικανότητες του προσφέροντος ή εάν αυτές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την εκτέλεση της 

σύμβασης, η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς ο προσφέρων να μπορεί να απαιτήσει 

οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση. 
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Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα:  

 

- τουλάχιστον πέντε (5) συστάσεις για εργασίες εκτελεσθείσες εντός των τριών (3) 

τελευταίων ετών στον τομέα της εγκατάστασης και αντικατάστασης σταθμού 

παραγωγής και διανομής θερμότητας και/ή ψύχους σε διοικητικά κτίρια εντός των 

τριών τελευταίων ετών επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.000 τετρ. μέτρων. 

 

 

- τον τεχνικό εξοπλισμό, τα εργαλεία και το υλικό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση 

της σύμβασης· 

  

 Η αξιολόγηση της τεχνικής κι επαγγελματικής ικανότητας θα γίνει βάσει των 

στοιχείων που θα περιέχονται στα κατωτέρω έγγραφα:  

- υποβολή καταλόγου: 

o με τις πέντε (5) κυριότερες εργασίες που εκτελέσθηκαν εντός των τριών 

(3) τελευταίων ετών στον τομέα της εγκατάστασης και αντικατάστασης 

σταθμού παραγωγής και διανομής θερμότητας και/ή ψύχους σε διοικητικά 

κτίρια εντός των τριών τελευταίων ετών επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης 

των 2.000 τετρ. μέτρων, με αναγραφή: 

 

- του ποσού τους,  

- της επιφάνειας του κτιρίου, 

- του είδους εγκατάστασης. 

 

- περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων και των μηχανημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, 

ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα διαθέτει τους πόρους 

που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της σύμβασης, παραδείγματος χάρη παρουσιάζοντας τη 

δέσμευση των οντοτήτων αυτών να θέσουν τους πόρους αυτούς στη διάθεσή του, με 

λεπτομερή περιγραφή των σχετικών όρων. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες 

ως προς τη δέσμευση του τρίτου ή ως προς την επαγγελματική και/ή τεχνική ικανότητά του. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να στηριχθεί στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα ενός ή περισσοτέρων υπεργολάβων, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι θα 

συμμετάσχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την ικανότητα του ή των υπεργολάβων σε συνάρτηση με το 

βαθμό συμμετοχής τους στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι τα συμφέροντα ενός προσφέροντος είναι σε 

σύγκρουση δυνάμενη να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως λόγω άλλων 

συμβάσεων εκτελούμενων για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο προσφέρων δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα 

για να εκτελέσει με την απαιτούμενη ποιότητα τη σύμβαση.  
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15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των παραδεκτών και 

σύμμορφων προσφορών που έχουν κατατεθεί. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

- Τιμή 
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Παράρτημα Ι: Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου
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Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και 

την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων 
(χρησιμοποιείστε αποκλειστικά το παρόν έγγραφο εκτυπωμένο χωρίς αλλαγές και με 

χειρόγραφη συμπλήρωση) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.° 06A40/2014/M007 

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής 

και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο του Γραφείου 

Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα 

 

 

Επίσημο ονοματεπώνυμο υποψηφίου/προσφέροντος: 
 

 

 

Επίσημη διεύθυνση: 
 

 

 

Επίσημη νομική μορφή (μόνο για τα νομικά πρόσωπα): 
 

 

 

Ο (Η) υπογεγραμμένος(η)     υπό την ιδιότητα του 

εντολοδόχου του προσφέροντος, δηλώνω δια της παρούσης υπεύθυνα ότι: 

 

α)  ο υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων, ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του/της 

σχετική διαδικασία, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που απορρέει 

από παρεμφερή διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις· 

 

β)  ο υποψήφιος/προσφέρων ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτού, δεν έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει 

ισχύ δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για οποιοδήποτε αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή· 

 

γ)  ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει, σε επαγγελματικό επίπεδο, σοβαρό σφάλμα 

διαπιστούμενο με κάθε πρόσφορο μέσον από την αναθέτουσα αρχή· 

 

δ) ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας στην οποία εδρεύει ή της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή της χώρας στην οποία 

θα εκτελεστεί η σύμβαση· 

 

ε)  κατά του προσφέροντος ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτού δεν έχει εκδοθεί απόφαση με 

ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 

δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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στ)  ο υποψήφιος δεν βαρύνεται με σοβαρό παράπτωμα κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

λόγω αθέτησης των συμβατικών του/της υποχρεώσεων, δυνάμει του άρθρου 109, 

παράγραφος 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού
1
. 

 

 

Παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
 
 

Αναλαμβάνω δια της παρούσης να παράσχω κάθε απαιτούμενο έγγραφο. 
 

Ο/Η υπογεγραμμένος(η) γνωρίζω ότι οι συμβάσεις μπορεί να μην ανατεθούν σε 

προσφέροντες οι οποίοι, κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης: 
 

(1) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τη σύμβαση· κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να παρουσιασθεί σε περίπτωση σύμπτωσης 
οικονομικών συμφερόντων, πολιτικής ή εθνικής συνάφειας, οικογενειακών ή 
συναισθηματικών λόγων ή κάθε άλλη περίπτωση σύμπτωσης συμφερόντων με τον 
δικαιούχο· 

 

(2) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας 

σύμβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες· 
 

(3) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 106 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 

κανονισμού (προαναφερόμενες περιπτώσεις α) έως στ)). 
 

Επιπροσθέτως, ο/η υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω υπευθύνως ότι: 
 
- ο προσφέρων θα γνωστοποιήσει αμέσως στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε κατάσταση 

συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή είναι ικανή να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων· 
 
- ο προσφέρων δεν παρεχώρησε, δεν αναζήτησε, δεν επιδίωξε να αποκτήσει ούτε 

αποδέχτηκε, και αναλαμβάνει να μην παραχωρήσει, αναζητήσει, επιδιώξει να αποκτήσει 

ούτε να αποδεχθεί, οποιοδήποτε οικονομικό ή σε είδος όφελος υπέρ ή εκ μέρους 

οποιουδήποτε τρίτου, κατά τρόπο που συνιστά παράνομη ενέργεια ή που εμπίπτει στο 

πεδίο της άμεσης ή έμμεσης διαφθοράς ως παρότρυνση ή ανταμοιβή σχετιζόμενη με την 

ανάθεση ή την εκτέλεση της σύμβασης· 
 
- τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ακριβή, ειλικρινή και πλήρη. 

 
 
 
 

Ημερομηνία:                                      Υπογραφή: 

                                                 
1
 Η αναθέτουσα αρχή θα επαληθεύσει στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμένους εάν ακόμη 

ισχύει κάποια διοικητική κύρωση. 



 

 

 

Παράρτημα ΙΙI: Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τις κοινοπραξίες 

οικονομικών φορέων 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.° 06A40/2014/M007 

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής 

και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο του Γραφείου 

Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα 

 
 

Επίσημο όνομα του εξουσιοδοτημένου από την σύμπραξη μέλους
2
: 

 

 

Επίσημη διεύθυνση: 
 

 

Νομική μορφή της κοινοπραξίας
3
:  

 

 

Ο (Η) υπογεγραμμένος(η)   , υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου του 

εντολοδόχου της κοινοπραξίας οικονομικού σκοπού που έχει υποβάλει την παρούσα 

προσφορά, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 

μπορέσει μια κοινοπραξία να υποβάλει προσφορά κι ότι η κατάθεση προσφοράς καθώς και η 

υπογραφή της παρούσας δήλωσης συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών: 

 

«Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων μαζί με την προσφορά της θα υποβάλει αποδεικτικά 

σχετικά με τη νομική μορφή της. Η εν λόγω νομική μορφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες: 

 

- οντότητα με ανεγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος· 

- οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του 

κράτους μέλους, θα μπορεί να είναι π.χ. μια κοινοπραξία ή μια αφανής εταιρία)· 

- η υπογραφή από όλους τους εταίρους μιας «εξουσιοδότησης» ή ενός ισοδύναμου 

εγγράφου που θα επικυρώσει μια μορφή συνεργασίας. 

 

Το έγγραφο που θα κατατεθεί οφείλει να αποδεικνύει την επίσημη μορφή της κοινοπραξίας. 

Ομοίως, στο έγγραφο αυτό ή σε προσαρτημένο σε αυτό έντυπο οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στην κοινοπραξία οφείλουν να αναλάβουν δέσμευση ως προσφέροντες με 

αλληλέγγυα ευθύνη κατά την εκτέλεση της σύμβασης εάν αυτή τους ανατεθεί. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί και άλλες νομικές μορφές μη προβλεπόμενες 

ανωτέρω, υπό τον όρο ότι διασφαλίζουν την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών και είναι 

συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, στη σύμβαση που θα 

υπογράψει με την κοινοπραξία οικονομικών φορέων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει 

ρητή μνεία στην ύπαρξη αυτής της αλληλέγγυας ευθύνης μεταξύ των μελών της 

κοινοπραξίας. Αφετέρου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει συμβατικώς τον 

                                                 
2
 Αναγράψτε όνομα και διεύθυνση του εντεταλμένου από τα άλλα μέλη της κοινοπραξίας μέλους για να την 

εκπροσωπεί. Εν απουσία εντολής, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν να υπογράψουν την παρούσα 

δήλωση. 
3
 Να διευκρινισθεί εάν τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν επιλέξει συγκεκριμένη μορφή. Διαφορετικά, να μην 

γραφεί τίποτε. 



 

 

ορισμό εντολοδόχου που να εκπροσωπεί τα μέλη και να έχει, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση 

να εκδίδει τιμολόγια εξ ονόματος των άλλων μελών.» 

 

 

 
Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της κοινοπραξίας οικονομικών φορέων 

 
 

Όνομα μέλους 

 

Διεύθυνση μέλους 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου του 

μέλους 

 

Περιγραφή τεχνικής, 

επαγγελματικής και 

οικονομικής ικανότητας
4 

 

    

    

    

 

Επισυνάπτω στο παρόν δελτίο πληροφοριών για καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας τα 

αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς και τις άδειες εκτέλεσης των 

εργασιών που είναι αντικείμενο της σύμβασης, την κατάσταση του κάθε μέλους σε σχέση με 

τα κριτήρια αποκλεισμού καθώς και σε σχέση με την οικονομική, χρηματοδοτική, τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητά του, όπως αυτά ζητούνται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
Ημερομηνία: .........................                                  Υπογραφή: ............................................... 

 

 

                                                 
4
 Εάν η περιγραφή έχει ήδη περιληφθεί στην προσφορά, μπορεί απλώς να παραπέμψετε στο σημείο όπου 

αυτή βρίσκεται. 



 

 

Παράρτημα IV: Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους 
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Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής 

και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο του Γραφείου 

Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα 

 
 

Όνομα προσφέροντος: 

 

 

Ο (Η) υπογεγραμμένος(η)  , υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου του ανωτέρω 

προσφέροντος, δηλώνω ότι σε περίπτωση που ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση ή μια ή 

περισσότερες παρτίδες αυτής, οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς θα συμμετάσχουν με την 

ιδιότητα του υπεργολάβου: 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους 

 

Όνομα και 

διεύθυνση 

υπεργολάβου 

Περιγραφή τμήματος σύμβασης που θα δοθεί σε 

υπεργολαβία  

Περιγραφή της 

αξίας (σε ευρώ 

και ως ποσοστό 

τοις % επί του 

εκτιμώμενου 

συνολικού ποσού 

της σύμβασης) 

   

   

   

   

 

Έλαβα γνώση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να απαιτήσει, σύμφωνα με τις ρήτρες 

της συγγραφής υποχρεώσεων, πληροφορίες για την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα του ή των προτεινόμενων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά 

πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι εμπίπτουν ή όχι στα κριτήρια αποκλεισμού που ισχύουν 

για τους προσφέροντες. Προς το σκοπό αυτό, επισυνάπτω στο παρόν δελτίο πληροφοριών 

όλα τα δικαιολογητικά από τη συγγραφή υποχρεώσεων σχετικά με τους προτεινόμενους 

υπεργολάβους και αναλαμβάνω να παράσχω κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί 

προς το σκοπό αυτό στη διάρκεια της διαδικασίας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο εμπίπτει στα 

κριτήρια αποκλεισμού και/ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής. 

 

Αφετέρου, αναλαμβάνω να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε περαιτέρω 

υπεργολαβία μη προβλεφθείσα στην προσφορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται 

του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο του προτείνεται κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία 



 

 

δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον ο υπεργολάβος ή οι υπεργολάβοι πληρούν τα 

απαιτούμενα κριτήρια. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίδεται πάντα 

γραπτώς. 

Η ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει έναν υπεργολάβο στο πλαίσιο της 

προσφοράς του ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την ανάθεση της υπεργολαβίας. 

Επισυνάπτω στο παρόν δελτίο πληροφοριών για καθένα από τους υπεργολάβους μια δήλωση 

προθέσεων υπογραφόμενη από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.  

 

 

Ημερομηνία:                                  Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παράρτημα V: Δελτίο οικονομικών στοιχείων 

Βλέπε έγγραφο excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παράρτημα VI: Δήλωση προχρηματοδότησης - οικονομικές εγγυήσεις 

 
 

 

 

Όνομα προσφέροντος: 

 

 

 

 

Ο (Η) υπογεγραμμένος(η)  υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου του ανωτέρω 

προσφέροντος, δηλώνω ότι σε περίπτωση που ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση
i
: 

 

 

- θα ζητήσω προχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός 30 

ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, δυνάμει των διατάξεων 

της σύμβασης και συνεπώς θα συστήσω εγγύηση προχρηματοδότησης· 

 

 

- δεν θα ζητήσω προχρηματοδότηση και συνεπώς θα συστήσω δυνάμει των 

διατάξεων της σύμβασης και το αργότερο την ίδια στιγμή με την τελική αίτηση 

εξόφλησης, εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 10% της συνολικής αξίας 

της σύμβασης. 

 

  

 

 

 

 

Ημερομηνία:                                  Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
i
 Διαγράψτε την περιττή ένδειξη. 


