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Αθήνα, 12 Μαΐου 2022 

1. Εισαγωγή 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»), που 

εδρεύει στην Αθήνα, Καραγεώργη Σερβίας 6, 10562, NUTS EL303 (Τηλέφωνο: +30 210 

3274400, e-mail: info@hraf.gr), είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η 

υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας («ΕΔ»). Το 

ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3986/2011, όπως ισχύει, με μοναδικό 

στόχο την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην ΕΔ ή σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην ΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ 

είναι άμεση θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.». 

(«ΕΕΣΥΠ»). 

Με την υπ' αριθμ. 215/10.8.2012 (ΦΕΚ 2316 Β' 2012) Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 

241/27.08.2013 (ΦΕΚ 2221 Β' 2013) και 264/14.06.2018 (ΦΕΚ 2274 Β' 2018) Αποφάσεις ΔΕΑΑ, 

στο Ταμείο μεταβιβάστηκε το δικαίωμα για μέγιστη περίοδο σαράντα (40) ετών (το 

«Δικαίωμα») λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των 

παρακείμενων προς αυτήν οδών, καθώς και όλων των περιουσιακών υλικών και άυλων 

δικαιωμάτων που σχετίζονται με την Εγνατία Οδό, καθώς και των ακόλουθων τριών καθέτων 

οδικών αξόνων: (i) Σιάτιστα - Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή που οδηγεί στην Αλβανία, (ii) 

Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας που οδηγεί στη Βουλγαρία και (iii) το εγκάρσιο τμήμα 

Θεσσαλονίκης – Ευζώνων του οδικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη Ευζώνων που 

οδηγεί στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και άλλα συναφή δικαιώματα (εφεξής η «Εγνατία 

Οδός» ή ο «Αυτοκινητόδρομος»). 

Tο ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της από 26.08.2021 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, 

ανακήρυξε Προτιμητέο Επενδυτή για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για 
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τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού (η 

«Συναλλαγή» ή το «Έργο»).  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να προσλάβει εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό 

Σύμβουλο ο οποίος κατανοεί πλήρως τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα των οδικών 

σηράγγων στην Ελλάδα και του Αυτοκινητοδρόμου ειδικότερα, προκειμένου να παρέχει τις 

υπηρεσίες του για την εκπόνηση της απαραίτητης «Ανάλυσης Επικινδυνότητας χωρίς 

εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα» για δεκαέξι (16) σήραγγες 

της Εγνατίας Οδού όπως φαίνεται στον Πίνακα Α της παρούσας (ο «Σύμβουλος»). 

Για το σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη («Ενδιαφερόμενα Μέρη») καλούνται να 

υποβάλουν προσφορά (η «Προσφορά») σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών (η «Πρόσκληση»). 

Η διαγωνιστική διαδικασία (η «Διαγωνιστική Διαδικασία») θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 

2/16128/0025, ΦΕΚ Β’  476/26.02.2014) (ο «Κανονισμός Αναθέσεων»). Μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ 

και του Ενδιαφερομένου, που θα επιλεγεί μέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα 

υπογραφεί σύμβαση «Σύμβαση» ή «Συμφωνία» ή «Επιστολή ανάθεσης»), η οποία θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 7.12 κατωτέρω.  

Η παρούσα Διαδικασία εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

• 71313410-2: Εκτίμηση κινδύνου για κατασκευαστικά έργα 

• 71311300-4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες έργων υποδομής. 

Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία, ένα από 

τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας θα οριστεί ως επικεφαλής (ο «Επικεφαλής») της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις μέσω του email που αναφέρεται 

στην παράγραφο 7.7. έως δέκα (10) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των 

προσφορών, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ θα απαντήσει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις θα 

δημοσιευτούν ανώνυμα (χωρίς να αποκαλυφθεί ο Ενδιαφερόμενος που υπέβαλε τη 

συγκεκριμένη ερώτηση) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ θα παρατείνει τις 

προθεσμίες για την παραλαβή των Προσφορών, ώστε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη να 
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μπορούν να γνωρίζουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή Προσφορών 

στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 της Οδηγίας 2014/24. 

2. Αντικείμενο ανάθεσης 

2.1. Οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν μέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (οι 

«Υπηρεσίες») αφορούν στην εκπόνηση επιμέρους μελετών «Ανάλυση Επικινδυνότητας 

χωρίς εμπλοκή Οχημάτων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» για τις δεκαέξι (16) μη 

αδειοδοτημένες σήραγγες της Εγνατίας, σύμφωνα με τον Πίνακα Α (κάθε μελέτη Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας ανά μεμονωμένη σήραγγα θα αναφέρεται στο εξής ως «Παραδοτέο» και 

συλλογικά «Παραδοτέα»). 

Στόχος της παρούσας Σύμβασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία των 

εν λόγω σηράγγων από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων (ΔΑΣ), επομένως οι μελέτες «Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας χωρίς την εμπλοκή Οχημάτων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα» 

θεωρούνται ότι έχουν προσηκόντως υποβληθεί από τον Σύμβουλο μόνο κατόπιν της 

ανεπιφύλακτης, ήτοι χωρίς περαιτέρω σχόλια, αποδοχής τους από την Διοικητική Αρχή 

Σηράγγων (ΔΑΣ). 

Οι μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας θα καταρτιστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που εκδόθηκαν από τη ΔΑΣ (έκδοση 2011), «Μεθοδολογία Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας οδικών σηράγγων χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων που μεταφέρουν 

επικίνδυνα εμπορεύματα – Προσέγγιση βάσει σεναρίου». Οι προαναφερθείσες μελέτες 

ανάλυσης επικινδυνότητας θα συνταχθούν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού για: 

Α. Μελέτες ανάλυσης Επικινδυνότητας με τη χρήση τρισδιάστατων (3D) προσομοιώσεων 

CFD και 

Β. Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας με τη χρήση μονοδιάστατων (1D) προσομοιώσεων. 

Οι Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας οφείλουν να περιλαμβάνουν τη μοντελοποίηση της 

πυρκαγιάς με HRR = 100 MW με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο Σενάριο 7 των 

προαναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν από τη ΔΑΣ, ως εξής: 

Εμπλοκή στην πυρκαγιά βαρέως φορτηγού (μέση τιμή) → HRR peak 100MW με τις εξής 

χαρακτηριστικές τιμές: tmax = 300sec, tD = 3.900sec και td = 5.100sec. 
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Δεδομένα σχετικά με την κατασκευή, τα χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό των σηράγγων 

καθώς και δεδομένα κυκλοφορίας και ανέμου θα παρέχονται εάν, όπου, και στον βαθμό που 

είναι διαθέσιμα. 

Για κάθε σήραγγα θα υποβάλλεται η Ανάλυση Επικινδυνότητας με τη μορφή και τη δομή που 

απαιτείται από το σχετικό τεύχος (έκδοση 2011), «Μεθοδολογία Ανάλυσης Επικινδυνότητας 

οδικών σηράγγων χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 

– Προσέγγιση βάσει σεναρίου» της ΔΑΣ. Οι Αναλύσεις θα υποβληθούν σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά και θα συνοδεύονται από τα 

ψηφιακά αρχεία των προσομοιώσεων και των αποτελεσμάτων για το λογισμικό που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

Α. Σήραγγες που θα μελετηθούν με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιώσεων CFD 

Οι σήραγγες που θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας τρισδιάστατες (3D) προσομοιώσεις CFD 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Σ2 Μεσοβουνίου, 

2. Σ3 Γκρίκας, 

3. Σ1 Σελιάνης, 

4. Βοτωνοσίου, 

5. Ανθοχωρίου, 

6. Δίο Κορυφών, 

7. Σ1 (Ασωμάτων), 

8. Σ10 Βερμίου, και 

9. Σ12 Πολυμύλου. 

Οι προαναφερθείσες σήραγγες είτε παρουσιάζουν δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

(π.χ. υψηλή διαμήκη κλίση, μικρή διατομή κ.λπ.) είτε, με την τρέχουσα κατάσταση της 

υποδομής και του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζουν, όπως έδειξαν προηγούμενες 

προσομοιώσεις, πάντοτε επαρκή χρόνο για ασφαλή εκκένωση όλων των χρηστών της 

σήραγγας σε περίπτωση πυρκαγιάς 100 MW του παραπάνω Σεναρίου 7, όπως περιγράφεται 

στο (2011) «Μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνου οδικών σηράγγων χωρίς τη συμμετοχή 

οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα – Προσέγγιση βάσει σεναρίου» που 

εκδόθηκαν από τη ΔΑΣ. Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένες από τις προαναφερθείσες 

σήραγγες δεν διαθέτουν σύστημα μηχανικού αερισμού. 
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Για τις εν λόγω σήραγγες, θα ληφθούν υπόψη πολλαπλά διαδοχικά σενάρια προσομοίωσης 

3D CFD προκειμένου να καθοριστεί ο απαιτούμενος συνδυασμός μέτρων μετριασμού του 

κινδύνου ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής εκκένωση. Τα πιθανά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

i. Μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία κατάλληλων αεροδυναμικών συνθηκών με τη 

χρήση μηχανικών μέσων εξαναγκασμένης ροής αέρα (π.χ. αυτόματη ανίχνευση 

περιστατικών, ανεμιστήρες ώθησης, ανεμιστήρες αεροκουρτίνας στις πύλες, μετρητές 

ροής αέρα κ.λπ.). 

ii. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των χρηστών στις επιβλαβείς παραμέτρους 

της πυρκαγιάς με τη μείωση του χρόνου εκκένωσης της σήραγγας (π.χ. αυτόματη 

ανίχνευση περιστατικού, ενισχυμένη σήμανση εξόδου κινδύνου, συστήματα ανταλλαγής 

μηνυμάτων κ. 

Η επιλογή των μέτρων που θα εξεταστούν και θα προταθούν ως αποτέλεσμα των Αναλύσεων 

θα γίνει με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου υλοποίησής τους, καθώς 

και την αποφυγή αυξημένων δημοσιονομικών μέτρων που θα απαιτούσαν μεγαλύτερη 

περίοδο μελέτης και εγκατάστασης (πχ. πλήρη συστήματα μηχανικού αερισμού, συστήματα 

καταιονισμού, μικρότερη απόσταση μεταξύ των εξόδων κινδύνου κ.λπ.). 

Ο Σύμβουλος θα προετοιμάσει και θα περιλάβει στις προς εκπόνηση μελέτες προκαταρκτική 

εκτίμηση κόστους για όλα τα προτεινόμενα μέτρα, αναλύοντας τα υλικά και τις εργασίες 

εγκατάστασης, είτε σε τιμές αγοράς είτε σε τιμές Δημοσίων Έργων ανά μεμονωμένη σήραγγα 

που αναλύεται και μελετάται. 

Β. Σήραγγες που θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μονοδιάστατες (1D) προσομοιώσεις 

Οι σήραγγες που θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μονοδιάστατες (1D) προσομοιώσεις είναι 

οι ακόλουθες: 

1. Βασιλικού, 

2. Σ11 Πολυμύλου, 

3. Σ1Ν Αγ. Νικολάου, 

4. Δωδώνης, 

5. Κρίμνου, 

6. Καλαμιών και 

7. Σ13 Πολυμύλου. 
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Οι προαναφερθείσες σήραγγες είναι εξοπλισμένες με συστήματα μηχανικού αερισμού και 

βάσει προηγούμενων αναλύσεων και προσομοιώσεων μπορούν να εγκριθούν χωρίς να 

απαιτούνται πρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα. Για τις συγκεκριμένες σήραγγες με βάση τα 

αποτελέσματα της Ανάλυσης θα προταθούν πιθανά στοχευμένα επιχειρησιακά μέτρα. Ο 

Σύμβουλος προετοιμάζει και περιλαμβάνει στις προς εκπόνηση μελέτες προκαταρκτική 

εκτίμηση κόστους για όλα τα προτεινόμενα μέτρα, αναλύοντας τα υλικά και τις εργασίες 

εγκατάστασης, είτε σε τιμές αγοράς είτε σε τιμές Δημοσίων Έργων ανά μεμονωμένη σήραγγα 

που αναλύεται και μελετάται. 

Πίνακας Α: Σήραγγες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους για τις οποίες θα εκπονηθούν 

Αναλύσεις Επικινδυνότητας. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  

α/α Όνομα δίδυμης 

σήραγγας 

Μέγιστος 

κλάδος 

(μ) 

Κλίση (μέση) 

κλάδου 

κατωφέριας  

ΕΜΗΚ 

2020 

<8000 

(2000/ ανά 

λωρίδα) 

Έξοδοι 

διαφυγής 

Μέση 

απόσταση 

εξόδων 

διαφυγής 

(m))  

Μηχανικός 

αερισμός 

(jet fans) 

Ανάλυση 

επικινδυνότητας με 

χρήση τρισδιάστατων 

(3D) προσομοιώσεων 

CFD 

Ανάλυση 

επικινδυνότητας με 

χρήση μονοδιάστατων 

(1D) προσομοιώσεων 

1 Βασιλικού 569 2,99% * 1 285     ΝΑΙ 

2 Μεσοβουνίου  Σ2 534 2,90% * 1 267   ΝΑΙ   

3 Γκρίκας Σ3 712 1,16% * 1 356   ΝΑΙ   

4 Σ1 Σελιάνης  518 4,80% * 1 259   ΝΑΙ   

5 Σ1Ν Αγ. Νικολάου  846 2,14% * 1 423 ✔   ΝΑΙ 

6 Δωδώνης 3.348 2,5% * 10 304 ✔   ΝΑΙ 

7 Ανθοχωρίου  717 5,0%   1 358 ✔ ΝΑΙ   

8 Βοτωνοσίου  528 5,0%   1 264   ΝΑΙ   

9 Δύο Κορυφών 757 5,0%   1 378 ✔ ΝΑΙ   

10 Κρημνού  1.103 5,0%   2 368 ✔   ΝΑΙ 

11 Καλαμιών 846 5,0%   1 423 ✔   ΝΑΙ 

12 Σ13 Πολύμυλου 802 3,50%   2 267 ✔   ΝΑΙ 

13 Σ12 Πολύμυλου 527 2,84%   1 264   ΝΑΙ   

14 Σ11 Πολύμυλου 514 1,44%   1 257     ΝΑΙ 

15 Σ10 Βερμίου 2.228 2,7%   6 318 ✔ ΝΑΙ   

16 Σ1 Ασωμάτων 855 2,50%   1 427 ✔ ΝΑΙ   
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2.2. Στο πλαίσιο της ανάθεσης, ο Σύμβουλος αναμένεται να παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

Α.  Φάση 1D προσομοιώσεων 

i. Σύνταξη των επτά (7) Μελετών Ανάλυσης Επικινδυνότητας με 1D προσομοίωση 

«Ανάλυση επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα 

εμπορεύματα» για τις σήραγγες 1) Βασιλικού, 2) Σ11 Πολυμύλου, 3), Σ1Ν Αγ. 

Νικολάου, 4) Δωδώνης, 5) Κρημνού, 6) Καλαμίων και 7) Σ13 Πολυμύλου. 

ii. Οι προαναφερθείσες επτά (7) μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας θα πρέπει να 

καταρτιστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από τη 

Διοικούσα Αρχή Σήραγγας (2011), «Μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνου οδικών 

σηράγγων χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 

– Προσέγγιση βάσει σεναρίου». 

 Β.  Φάση επαλήθευσης 3D 

i. Σύνταξη δύο (2) αναφορών για την επαλήθευση του λογισμικού που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις τρισδιάστατες προσομοιώσεις CFD, για δύο σήραγγες της 

Εγνατίας Οδού (μία σήραγγα με κλίση περίπου 3% και μία σήραγγα με κλίση περίπου 

5%). 

ii. Για την επαλήθευση των προσομοιώσεων 3D CFD, θα πρέπει να εφαρμοστεί  

παραγωγή τεχνητού θερμού καπνού με ελάχιστη παραγωγή 500 m3/min τεχνητό 

θερμό καπνό σε ορατότητα 1 m. Ο τεχνητός θερμός καπνός δεν πρέπει να βλάψει 

κανένα από τα συστήματα της σήραγγας. Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα 

πρέπει να μετρώνται σε δύο διαφορετικά ύψη, ένα στο στρώμα θερμού καπνού και 

ένα στο στρώμα χωρίς καπνό, σε διάφορες αποστάσεις από τη θέση παραγωγής 

θερμού καπνού. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανεμόμετρα για τη 

μέτρηση της ταχύτητας του αέρα στον θερμό καπνό και στον αέρα του 

περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα πρέπει να επικυρώνουν τα 

αποτελέσματα του λογισμικού για τις προσομοιώσεις 3D CFD για τις δύο δοκιμές 

θερμού καπνού, πριν από τη διεξαγωγή των σχετικών προσομοιώσεων 3D CFD για 

τις πυρκαγιές 100MW. 
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iii. Η διαδικασία παραγωγής θερμού καπνού για τις μετρήσεις των απαραίτητων 

παραμέτρων που θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 

ωρών για κάθε μία από τις δύο σήραγγες που θα διεξαχθούν. Όλες οι απαραίτητες 

κυκλοφοριακές αποκλίσεις που θα εφαρμοστούν κατά την προαναφερθείσα 

διαδικασία παραγωγής θερμού καπνού θα διευθετηθούν σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές. 

Γ.  Φάση 3D προσομοιώσεων 

i. Σύνταξη των εννέα (9) Μελετών Ανάλυσης Κινδύνου με τρισδιάστατη προσομοίωση 

CFD «Ανάλυση Κινδύνου χωρίς εμπλοκή Οχημάτων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα 

Εμπορεύματα» για τις σήραγγες 1) Μεσοβουνίου Σ2, 2) Γκρίκας Σ3, 3) Σ1 Σελιάνης, 4) 

Βοτονωσίου, 5) Ανθοχωρίου, 6) Δύο Κορυφών, 7) Σ1 (Ασωμάτων), 8) Σ10 Βερμίου, 9) 

Σ12 Πολυμύλου. 

ii. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις 3D προσομοιώσεις CFD θα πρέπει να 

έχει επαληθευτεί, όπως περιγράφεται στην «Φάση 3D επαλήθευσης », σε δύο (2) 

σήραγγες της Εγνατίας Οδού (μία σήραγγα με κλίση περίπου 3% και μία σήραγγα με 

κλίση περίπου 5%). . 

iii. Οι προαναφερθείσες εννέα (9) εκθέσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από τη ΔΑΣ (2011), «Μεθοδολογία 

Ανάλυσης Κινδύνου οδικών σηράγγων χωρίς εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν 

επικίνδυνα εμπορεύματα – Προσέγγιση βάσει σεναρίου». 

Δ.  Φάση Σύνταξης 

Ο Σύμβουλος θα αναδιαρθρώσει τους φακέλους αδειοδότησης όλων των σηράγγων 

που έχει ετοιμάσει η Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προγενέστερο στάδιο, ενσωματώνοντας 

σε αυτούς όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων της παρούσας μελέτης ώστε να 

είναι έτοιμα για υποβολή στη ΔΑΣ. 

3. Διάρκεια και Προϋπολογισμός 

3.1. Διάρκεια: Η μέγιστη διάρκεια της συνεργασίας είναι έξι (6) μήνες. 

i. Η Φάση 1D προσομοίωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) 

μηνών. 
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ii. Η Φάση Τρισδιάστατης επαλήθευσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

δύο (2) μηνών. 

iii. Η Φάση Τρισδιάστατων Προσομοιώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός έξι (6) μηνών. 

Η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθέσεων, εάν 

η παράταση αυτή κριθεί απαραίτητη από το ΤΑΙΠΕΔ. 

3.2. Προϋπολογισμός: Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις Υπηρεσίες είναι 

1.650.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ο «Προϋπολογισμός»). Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει 

όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν στον Σύμβουλο σε σχέση με 

τις Υπηρεσίες. 

 

4. Λόγοι αποκλεισμού 

4.1. Εάν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος (ή ένα μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή πρόσωπο που έχει εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό) εμπίπτει στις καταστάσεις αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 57 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24, δηλαδή, εάν αυτό το Ενδιαφερόμενο 

Μέρος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

αδικήματα: 

α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300, 11.11.2008, σ. 42), και τα 

εγκλήματα βάσει του άρθρου 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 

οργάνωση), 

β. ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του παρόντος 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, 31.7.2003, σ. 54) και όπως ορίζεται 

στην εθνική νομοθεσία του οικονομικού φορέα και των εγκλημάτων των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 εδ. 2-4 
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(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ. απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, για την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (Ν 198 

/ 28.07.2017) και τα αδικήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. ) 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη ηλεκτρονικών 

υπολογιστών), 386Β (απάτη που σχετίζεται με επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) ΠΚ 

και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265), 

όταν στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την παραβίαση των συμφερόντων αυτών, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 23 (διασυνοριακά). απάτη για τον ΦΠΑ) και 24 (παρεπόμενες 

διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) του Ν. 4689/2020 (Α '103), 

δ. τρομοκρατικά αδικήματα ή εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται στα άρθρα 3-4 και 5-12 αντίστοιχα της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση 

της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2002/475 / ΔΕΥ και τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671 του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 / 31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα εγκλήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103), 

ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/489 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 



 

11 
 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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 την προστασία των θυμάτων της καθώς και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629 /ΔΕΥ (ΕΕ L 101, 15.4.2011, σ. 1) 

του Συμβουλίου και τα εγκλήματα βάσει του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα 

(εμπορία ανθρώπων). 

Αν στις παραπάνω περιπτώσεις (α έως στ) ο χρόνος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, θεωρείται ότι αναφέρεται σε περίοδο πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

4.2. Εάν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού δεν θα ισχύει πλέον όταν το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του καταβάλλοντας ή συνάπτοντας δεσμευτική ρύθμιση για την πληρωμή 

οφειλόμενων φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, 

ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν τόκων ή προστίμων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα 

βρεθούν σε κατάσταση αποκλεισμού θα απορριφθούν. 

5. Εγγυήσεις 

5.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

5.1.1. Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία οι Ενδιαφερόμενοι 

πρέπει να καταθέσουν με την Προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού 32.400,00 

ευρώ, που θα εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 ( β) (γ) του ν. 

4364/2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα 

κράτη μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Η 

εγγυητική επιστολή μπορεί, επίσης να εκδίδεται από το ΤΜΕΔΕ. Η εγγυητική επιστολή 

συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων / κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα από τη λήξη ισχύος 

της Προσφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Πριν από τη λήξη της Προσφοράς, το 

ΤΑΙΠΕΔ δύναται να ζητήσει από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη να παρατείνουν την ισχύ της 

Προσφοράς τους και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που τη συνοδεύει. 

5.1.2. Κάθε Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται ως εξής: 

α. Αναφορικά με τον Ανάδοχο με την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης και την 

παράδοση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

β. Αναφορικά με τα λοιπά Ενδιαφερόμενα Μέρη: Εντός δέκα (10) ημερών από την 

ειδοποίηση ότι οι Υπηρεσίες δεν έχουν ανατεθεί στον Ενδιαφερόμενο. 

γ. Ως προς όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη: Εάν το ΤΑΙΠΕΔ ακυρώσει/ τερματίσει τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία, εντός δέκα (10) ημερών από την εν λόγω 

ακύρωση/τερματισμό. 

5.1.3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποχωρήσει από τη Διαγωνιστική Διαδικασία 

κατά τη διάρκειά της και πριν από τη δήλωση του Προτιμητέου Αναδόχου. 

β. Όταν το Ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει εν γνώσει του στο Ταμείο ψευδείς 

πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού ή/και επιλογής που προβλέπονται 

στο παρόν ή όταν το Ενδιαφερόμενο μέρος παρέχει εν γνώσει του πλαστά έγγραφα. 

γ. Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν προσκομίσει έγγραφα που 

ζητούνται από το Ταμείο. 

δ. Σε περίπτωση που ο Προτιμητέος Ανάδοχος και/ή ο Αναπληρωτής Προτιμητέος 

Ανάδοχος δεν υπογράψουν αντίστοιχα τη Σύμβαση. 

5.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Το αργότερο με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Προτιμητέος Ανάδοχος υποχρεούται να 

παράσχει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 4% της αξίας της Σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει την εφαρμογή όλων των όρων της 

Σύμβασης και κάθε αξίωση του ΤΑΙΠΕΔ κατά του Συμβούλου στο σύνολό της και χωρίς 

διακρίσεις. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της αξίας της, ο 

Σύμβουλος οφείλει να υποβάλει, μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης το 

αργότερο, συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα ανέρχεται στο 

4% της επαύξησης της αξίας της Σύμβασης . 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους κατόπιν αιτήματος 

του Συμβούλου, μετά την ποσοτική και ποιοτική αποδοχή του συνόλου του αντικειμένου της 

Σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές του παρόντος άρθρου 5 συντάσσονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VI της παρούσας. 

6. Προσόντα και Κριτήρια – Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν να αποδείξουν το κύρος και την επαγγελματική τους 

εμπειρία σε σχέση με τις Υπηρεσίες και το αντικείμενο της ανάθεσης. Τα κριτήρια 

καταλληλότητας για την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, η βάση για την 

αξιολόγηση και τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, προσδιορίζονται στην παρούσα 

Ενότητα και ειδικότερα στις ακόλουθες υποενότητες (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 & 6.5). 

Προσφορές που υποβάλλονται από Ενδιαφερόμενα Μέρη και οι οποίες δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου θα απορρίπτονται. Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος των 

Προσφορών είναι έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παρ. 7.9 της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι Ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία, η 

εμπειρία που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2. της παρούσας μπορεί να 

εκπληρωθεί είτε από οποιοδήποτε ή/και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. Το μέλος της Ένωσης ή της κοινοπραξίας που παρέχει και πληροί την εμπειρία 

που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2. της παρούσας θα οριστεί ως Επικεφαλής 

αυτής της Ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Ειδικότερα, οι Προσφορές που θα υποβληθούν απαιτείται να περιλαμβάνουν τους 

ακόλουθους φακέλους: 
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6.1. ΦΑΚΕΛΟΣ Α – Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καλούνται να υποβάλουν μαζί με την Προσφορά τους τα ακόλουθα 

έγγραφα: 

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α 75) ως προκαταρκτική απόδειξη 

ότι: 

i. δεν εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 4 της παρούσας («Λόγοι 

αποκλεισμού»), και 

ii. εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας στη Διαχείριση Επικινδυνότητας και Ασφάλειας 

Σηράγγων. 

Το ΕΕΕΣ θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το αρχείο xml που συνοδεύει την παρούσα 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και το έγγραφο pdf που επισυνάπτεται ως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας. 

β) Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και κάθε μεμονωμένο μέλος της προτεινόμενης ομάδας έργου 

τους πρέπει να δηλώσουν εγγράφως (χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

II της παρούσας) ότι, κατά τη στιγμή της υποβολής της Προσφοράς, δεν έχουν σύγκρουση 

συμφερόντων σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία, καθώς και ότι δεν έχουν καμία 

σχέση οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης με την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα ή/και την ΕΔ που έρχεται σε αντίθεση με τις 

Υπηρεσίες ή/και τη Συναλλαγή. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο – μέλος της προτεινόμενης 

ομάδας έργου απασχολείται απευθείας από ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος (δηλαδή μέσω 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας), το Ενδιαφερόμενο Μέρος αυτό, υπό την ιδιότητά του 

ως εργοδότη, μπορεί, στο όνομα και για λογαριασμό του εργαζόμενου (μέλους της 

ομάδας έργου), να υποβάλει δήλωση στην οποία ενσωματώνεται η παραπάνω βεβαίωση 

καθώς και τα ονόματα των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη 

ομάδα έργου. 

Η υποχρέωση για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

γ) Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (βλ. παράγραφο 5.1). 
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δ) Πιστοποιητικό, από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας 

υπηρεσιών στον τομέα  διαχείρισης επικινδυνότητας και ασφάλειας σηράγγων, 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο. 

6.2. ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ - Προηγούμενη Εμπειρία:  

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν να συμπεριλάβουν στον εν λόγω φάκελο τα ακόλουθα 

έγγραφα ως απόδειξη της προηγούμενης εμπειρίας τους για τις Υπηρεσίες και την ανάθεση: 

(α) Απόδειξη σχετικής εμπειρίας στην εκπόνηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελετών 

«Ανάλυση Επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή Οχημάτων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα 

Εμπορεύματα» τα τελευταία δέκα (10) χρόνια με χρήση κατευθυντήριων γραμμών που 

εκδόθηκαν από την Ελληνική Διοικητική Αρχή Σηράγγων (2011), «Οδηγίες για την 

εκπόνηση ανάλυσης επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν 

επικίνδυνα εμπορεύματα μέσα από οδικές σήραγγες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΠΔ 230/07 – Σεναριακή Προσέγγιση1» ή παρόμοιων οδηγιών που 

εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μεταφέρει την 

Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες στο 

διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 39–91) όπως ισχύει. Τουλάχιστον 

μία (1) από τις Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση CFD της πυρκαγιάς με HRR = 100 MW με τα χαρακτηριστικά 

που ορίζονται στο Σενάριο 7 των προαναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών που 

εκδόθηκαν από την ΔΑΣ, ως εξής: Συμμετοχή σε πυρκαγιά βαρέως φορτηγού (μέση τιμή) 

→ HRR peak 100MW με τις εξής χαρακτηριστικές τιμές: tmax = 300sec, tD = 3.900sec και 

td = 5.100sec. 

(β) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα της Πυρασφάλειας και 

της Ασφάλειας Ζωής σε Σήραγγες, συμπεριλαμβανομένων: μελετών Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας χωρίς την εμπλοκή Οχημάτων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα 

Εμπορεύματα, μελετών Ανάλυσης Επικινδυνότητας με εμπλοκή Οχημάτων που 

μεταφέρουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα, μελετών διερεύνησης ειδικών κινδύνων σε 

σήραγγες, εμπειργογνωμοσυνών για ασφάλεια σηράγγων, εκτιμήσεων πυρκαγιάς 

σήραγγας, μοντελοποίηση εκκένωσης σήραγγας, σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών σε σήραγγες κ.λπ. 

 
1 https://www.eesye.gr/uploads/1/2/2/2/12220305/ΔΑΣ_9.pdf 
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(γ) Απόδειξη κατοχής ή ικανότητας διασφάλισης της χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την 

παραγωγή τεχνητού θερμού καπνού 500 m3/min σε ορατότητα 1 m, για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του αέρα και τη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα στο στρώμα θερμού 

καπνού και στο στρώμα χωρίς καπνό. Επιπρόσθετα, απόδειξη σχετικής εμπειρίας στην 

επικύρωση προσομοιώσεων 3D CFD για τουλάχιστον μία (1) περίπτωση με παραγωγή 

τεχνητού θερμού καπνού, μέτρηση θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα σε δύο (2) 

διαφορετικά ύψη, ένα (1) στο στρώμα θερμού καπνού και ένα (1) στο ελεύθερο από 

καπνό στρώμα, σε διάφορες αποστάσεις από το σημείο παραγωγής θερμού καπνού και 

τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης επικύρωσης. 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καλούνται να συμπεριλάβουν στον Φάκελο Β' της Προσφοράς 

τους κατάλογο με όλα τα σχετικά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει ο Ενδιαφερόμενος τα 

τελευταία δέκα (10) χρόνια συμπληρώνοντας τον πίνακα εμπειρίας που περιγράφεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας , προκειμένου να αποδειχθεί το ιστορικό παρόμοιων 

εργασιών και η εμπειρία τους σύμφωνα με τα (α), (β) και (γ) ανωτέρω. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να αποδειχθεί η πλήρης κάλυψη της απαίτησης (γ) ανωτέρω, 

τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να συμπεριλάβουν στον ΦΑΚΕΛΟ Β' των προσφορών 

τους είτε:  

(i) κατάλογο των παγίων στοιχείων ενεργητικού, για όλο τον εξοπλισμό που ήδη ανήκει 

στο Ενδιαφερόμενο Μέρος, ή/και  

(ii) σύμβαση μίσθωσης, ή Υπεύθυνη Δήλωση από όλους τους παρόχους εξοπλισμού, 

που δηλώνουν ότι σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος επιλεγεί ως 

Σύμβουλος, θα προμηθεύσουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για όλο τον 

εξοπλισμό που δεν ανήκει στο Ενδιαφερόμενο Μέρος. 

6.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ - Ομάδα Έργου: Η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον οκτώ (8) επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

ασφάλεια των σηράγγων (μηχανικοί, γεωλόγοι κ.λπ.). Ο ορισθείς επικεφαλής ομάδας έργου 

και τα δύο (2) ανώτερα μέλη της ομάδας έργου θα παραμείνουν τα ίδια και μπορούν να 

αντικατασταθούν μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ (η οποία δεν θα είναι 

αναιτιολόγητα απορριπτική). 

Ο καθορισμένος επικεφαλής της ομάδας και τα δύο (2) ανώτερα μέλη της προτεινόμενης 

ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν και να αποδεικνύουν αθροιστικά τα παρακάτω 

αναφερόμενα ελάχιστα προσόντα: 
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i. Μηχανικός με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρίας στην ασφάλεια σηράγγων με 

μεταπτυχιακές σπουδές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μαθήματα στη 

«Διαχείριση Κινδύνων» 

ii. Μηχανικός με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία στην ασφάλεια σηράγγων με 

μεταπτυχιακές σπουδές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μαθήματα σε 

«Πυρασφάλεια Σήραγγας» 

iii. Μηχανικός με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας στην ασφάλεια σηράγγων με 

μεταπτυχιακές σπουδές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μαθήματα «Εκκένωση 

χρηστών σήραγγας». 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καλούνται να συμπεριλάβουν στον Φάκελο Γ' των Προσφορών  

τους: 

α) τη σύνθεση και τη δομή της προτεινόμενης ομάδας έργου σύμφωνα με τις παραπάνω 

απαιτήσεις, 

β) τη σχετική εμπειρία των μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου (σύμφωνα με την 

παρ. 6.2 ανωτέρω) παρέχοντας (i) τα βιογραφικά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας, καθώς και (ii) κατάλογο όλων των 

σχετικών έργων αποδεικνύοντας την εμπειρία των μεμονωμένων μελών της 

προτεινόμενης ομάδας έργου, αναφέροντας σαφώς ποιο μέλος συμμετείχε σε κάθε 

έργο και την ακριβή συμμετοχή τους. 

6.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Δ’ - Μεθοδολογική Προσέγγιση: Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καλούνται να 

συμπεριλάβουν στον Φάκελο Δ’  περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης 

της ανάθεσης (κατά μέγιστο 25 σελίδες) προσδιορίζοντας τα κρίσιμα ζητήματα, την 

οργάνωση, το συντονισμό και την επικοινωνία της ομάδας έργου. Ο Φάκελος Δ' θα 

περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικό πλάνο ενεργειών που θα περιγράφει βασικά βήματα της 

διαδικασίας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την παροχή των Υπηρεσιών και την ανάθεση, 

καθώς και τα βασικά παραδοτέα. 

6.5. ΦΑΚΕΛΟΣ Ε’ - Οικονομική Προσφορά: Η οικονομική προσφορά (η «Οικονομική 

Προσφορά»), εκφρασμένη σε συνολικό κόστος ανά μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας για 

κάθε επιμέρους σήραγγα σύμφωνα με τον πίνακα που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της 

παρούσας. 
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Όλα τα ποσά πρέπει να αναφέρονται σε Ευρώ (€). Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι 

χωρίς επιφυλάξεις, όρους ή προϋποθέσεις και δεν δύναται να υπερβαίνει τον 

Προϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφορών. 

Το είδος των δαπανών και η αποζημίωση τους θα πρέπει να συμμορφώνονται με την 

Πολιτική Εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ για τις δαπάνες συμβούλων που επισυνάπτεται στο παρόν ως 

Παράρτημα Ι. 

6.6. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται 

παραπάνω στις παραγράφους 6.1 έως 6.5 της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν θα υποβάλουν τις Προσφορές τους σε πλήρη συμμόρφωση 

με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις αποκλείονται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. 

6.7. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά ολοκλήρωσης έργων ή 

συστατικές επιστολές πελατών ή συμβάσεις για τα έργα (υπό στοιχείο 6.2 & 6.3) ή να 

επικοινωνήσει απευθείας με τους πελάτες των έργων για να επαληθεύσει την ακρίβεια των 

πληροφοριών που υποβάλλονται. 

7. Διαδικασία Επιλογής 

7.1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 και του άρθρου 2.4 

του Κανονισμού Αναθέσεων, όπως ισχύει. 

7.2. Οι Προσφορές θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με την παρούσα 

ενότητα. Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα κατακυρωθεί στο Ενδιαφερόμενο Μέρος που θα 

συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία Α (η οποία υπολογίζεται ως κατωτέρω) (ο 

«Προτιμητέος Ανάδοχος»). Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να ορίσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος 

με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία Α (υπολογίζεται ως κατωτέρω) ως αντικαταστάτη του 

Προτιμητέου Αναδόχου (ο «Αναπληρωτής Προτιμητέος Ανάδοχος»). 

7.3. Οι Προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Η συνολική βαθμολογία (Α) κάθε Προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών: 

Α  = T * 80%  +  F  * 20% 

όπου:   
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T : είναι η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς όπως υπολογίζεται με βάση τον 

ακόλουθο τύπο:  

Τ= Σ.1 x K.1 + Σ.2 x K.2 + Σ.3 x Κ.3 

και 

F:  είναι η συνολική βαθμολογία των Οικονομικών Προσφορών που βασίζεται στον 

ακόλουθο τύπο: 

F =(120*ε)/(20+ε) 

Η συνολική βαθμολογία κάθε Προσφοράς στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό 

ψηφίο. 

7.4. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Οι Φάκελοι Β', Γ' και Δ' των Προσφορών («Τεχνική Προσφορά») θα αξιολογηθούν με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

Κάθε κριτήριο θα αξιολογείται με μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμών και στη συνέχεια θα 

πολλαπλασιάζεται με τον σχετικό συντελεστή βαρύτητας που του αποδίδεται σύμφωνα με 

τον πίνακα. 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Τ= Σ.1 x K.1 + Σ.2 x K.2 + Σ.3 x Κ.3 

όπου: 

Σ(i) = Συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης 

K(i)= Κριτήριο αξιολόγησης 

T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80 %. 

Κριτήριο Συντελεστής 

βαρύτητας (Σ) 

K.1  Προηγούμενη Εμπειρία - ΦΑΚΕΛΟΣ Β' 30% 

K.2 Ομάδα Έργου - ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ 50% 

K.3  Μεθοδολογική Προσέγγιση - ΦΑΚΕΛΟΣ Δ’ 20% 
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7.5. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Μετά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 της 

παρούσας οι Οικονομικές Προσφορές θα αξιολογούνται με μέγιστη βαθμολογία 100 μονάδες 

και η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για 

την εκτέλεση και των δεκαέξι (16) προβλεπόμενων μελετών Ανάλυσης Επικινδυνότητας (ε).  

Η συνολική βαθμολογία των Οικονομικών Προσφορών βασίζεται στον ακόλουθο τύπο: 

F = (120*ε)/(20+ε) 

Ο συντελεστής βαρύτητας της Οικονομικής Προσφοράς είναι 20 %. 

7.6. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις 

ή/και πληροφορίες από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται 

με τις Προσφορές τους, όπως κρίνεται απαραίτητο. 

7.7. Οι Προσφορές, αποτελούμενες από τους φακέλους Α', Β', Γ', Δ' και Ε' τις δηλώσεις 

που τεκμαίρουν την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλο σχετικό 

δικαιολογητικό ή/και που αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία των 

Ενδιαφερομένων καθώς και από τα μεμονωμένα μέλη της προτεινόμενης ομάδας τους, 

απαιτείται να υποβάλουν: 

i. είτε με e-mail στη διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη κας Χρυσούλας Ραλλιά), με 

την ένδειξη «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 16 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ». Το μέγιστο μέγεθος του e-mail δεν θα 

υπερβαίνει τα 8MB, τα συνημμένα αρχεία δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένα (zip) και 

τα ονόματά τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 20 χαρακτήρες. 

ii. ή μεταφορτώνοντας τα αρχεία (μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείου 15 GB) σε ασφαλή 

ηλεκτρονικό φάκελο που θα δημιουργηθεί από το Ταμείο, κατόπιν αιτήματος του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους και ειδοποίησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του Ενδιαφερομένου στη διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη κας 

Χρυσούλας  Ραλλιά) το αργότερο 48 ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των Προσφορών, προκειμένου οι οδηγίες και οι κωδικοί πρόσβασης για τη 

φόρτωση του υλικού του διαγωνισμού να αποσταλούν στο Ενδιαφερόμενο Μέρος. 

7.8. Ο Φάκελος Ε’  πρέπει να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Σε διαφορετική 

περίπτωση, το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα αποκλείεται αυτόματα. Μετά την αξιολόγηση των 

ΦΑΚΕΛΩΝ Α', Β', Γ' και Δ', υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι δηλώσεις που 

mailto:tender@hraf.gr
mailto:tender@hraf.gr
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επιβεβαιώνουν την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, μόνο τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 (σχετικά με τον ΦΑΚΕΛΟ Α', Β', Γ' και 

Δ') θα κληθούν μέσω e-mail να στείλουν τον κωδικό πρόσβασης για τον ΦΑΚΕΛΟ Ε'. Τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις θα 

ενημερωθούν σχετικά. Μετά την αξιολόγηση του ΦΑΚΕΛΟΥ Ε’, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (που 

καλούνται να στείλουν τον κωδικό πρόσβασης για τον ΦΑΚΕΛΟ Ε’) θα ειδοποιηθούν για το 

αποτέλεσμα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

7.9. Οι Προσφορές υποβάλλονται το αργότερο έως τις 13 Ιουνίου 2022, 17:00 ώρα 

Αθήνας. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα προθεσμία θα 

θεωρούνται απαράδεκτες και, ως εκ τούτου, θα απορρίπτονται αμέσως. Σε περίπτωση 

καθυστερημένης παραλαβής, η Προσφορά δεν αξιολογείται. Η πρωτότυπη έκδοση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του 

ΤΑΙΠΕΔ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και 12:00 ώρα Αθήνας μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής Προσφορών 

7.10. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Ενδιαφερόμενο Μέρος με την 

υψηλότερη βαθμολογία να βελτιώσει την Οικονομική του Προσφορά, πριν από την τελική 

ανάθεση της Σύμβασης. 

7.11. Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Πριν από την ανάθεση, το ΤΑΙΠΕΔ θα ζητήσει από τον Ανάδοχο να υποβάλει όλα τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού, 

σύμφωνα με την παρ. 4.1 και 4.2.: 

A. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Β.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας 

ότι οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έχουν εκπληρωθεί όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων (φορολογική ενημερότητα) και την πληρωμή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Κράτους εγκατάστασης 

ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, η οποία ισχύει κατά την υποβολή της, διαφορετικά, σε 
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περίπτωση που δεν αναφέρεται στο χρόνο ισχύος της, η οποία έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες. πριν την υποβολή του. 

7.12. Η ανάθεσης και η Διαγωνιστική Διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύναψη γραπτής 

σύμβασης (η «Σύμβαση»). Σε περίπτωση που ο Προτιμητέος Ανάδοχος δεν συμφωνήσει με 

το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος, το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να ορίσει ως 

Προτιμητέο Ανάδοχο και να αναθέσει τη Διαγωνιστική Διαδικασία στον Αναπληρωτή 

Προτιμητέο Ανάδοχο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η ανάθεση της Σύμβασης ολοκληρώνεται 

και στην περίπτωση αυτή με στη σύναψη γραπτής σύμβασης, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης ο Προτιμητέος Ανάδοχος υποβάλλει επίσης όλα τα 

κατάλληλα νομικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

7.13. Η Σύμβαση (ή «η Επιστολή Ανάθεσης») θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τους 

παρακάτω αναφερόμενος όρους: 

α. Ευθύνη 

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο Σύμβουλος θα αποζημιώσει το ΤΑΙΠΕΔ για 

οποιαδήποτε ζημία υποστεί από την εκτέλεση της Σύμβασης ή επειδή η ανάθεση δεν 

εκτελέστηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση. 

Ο Σύμβουλος ευθύνεται απεριόριστα για οποιοδήποτε σφάλμα, είτε από πρόθεση είτε από 

αμέλεια οποιουδήποτε είδους, σε σχέση ή προκύπτον από τη Σύμβαση ή από οποιαδήποτε 

προσθήκη ή μεταβολή σε αυτήν. Ο Σύμβουλος ευθύνεται επίσης, χωρίς κανένα περιορισμό, 

για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους ως συνέπεια της Σύμβασης ή/και κατά την 

ανάθεση. 

Ο Σύμβουλος δεν αποκτά έναντι του ΤΑΙΠΕΔ ή/και των στελεχών του, αντιπροσώπων ή/και 

υπαλλήλων ή/και συμβούλων του, κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή άλλο, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον και χωρίς κανένα περιορισμό βάσει της Σύμβασης. 
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β. Σύγκρουση συμφερόντων 

Ο Σύμβουλος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει και να απέχει από 

οποιαδήποτε κατάσταση διακυβεύεται η αμερόληπτη και αντικειμενική εφαρμογή της 

Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και ιδιαίτερα για λόγους που αφορούν σε οικονομικά 

συμφέροντα, πολιτική ή εθνική συγγένεια, οικογενειακή ή συναισθηματική ζωή ή 

οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον με το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε τρίτο που σχετίζεται με το 

αντικείμενο της Σύμβασης. Ο Σύμβουλος έχει την ίδια υποχρέωση σε σχέση με όλα τα μέλη 

της Ομάδας Έργου και όλους τους υπεργολάβους που δεσμεύονται από τον Σύμβουλο για 

την υλοποίηση της Σύμβασης. 

Οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα κοινοποιείται στο ΤΑΙΠΕΔ εγγράφως, 

χωρίς καθυστέρηση. Ο Σύμβουλος θα λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα επανορθωτικά 

μέτρα. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει ότι τα επανορθωτικά μέτρα που 

λαμβάνονται είναι κατάλληλα και ενδέχεται να απαιτήσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων εντός 

καθορισμένης προθεσμίας. 

γ. Εμπιστευτικότητα 

Ο Σύμβουλος διατηρεί το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας και εγγράφου, σε 

οποιαδήποτε μορφή, που αποκαλύπτεται γραπτώς ή προφορικώς σε σχέση με την εκτέλεση 

της Σύμβασης και τα οποία ρητώς και εγγράφως αναφέρονται ως εμπιστευτικά, με εξαίρεση 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό. 

Ο Σύμβουλος δεν θα χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα για κανέναν 

άλλο λόγο εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης, εκτός εάν 

τα μέρη εγγράφως συμφωνήσουν διαφορετικά. 

Ο Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου και όλοι οι υπεργολάβοι που 

δεσμεύονται από τον Σύμβουλο για την εκτέλεση της Σύμβασης δεσμεύονται από τις 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο παρόν κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης και για περίοδο πέντε (5) ετών αρχομένης από την τελική πληρωμή, εκτός εάν: 

(i) το μέρος στο οποίο αφορά η εμπιστευτικότητα συμφωνεί να απαλλάξει το άλλο μέρος από 

τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας νωρίτερα· 
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(ii) οι εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγγραφα καθίστανται δημόσιες με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο, εκτός κι αν έχουν καταστεί δημόσιες συνεπεία παραβίασης των υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας· 

(iii) η αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών ή εγγράφων απαιτείται από το νόμο. 

δ. Προϋφιστάμενα δικαιώματα, κυριότητα και χρήση των Αναφορών και των 

Παραδοτέων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας) 

(i)  Κυριότητα των Αναφορών 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, η κυριότητα των αποτελεσμάτων της 

Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Αναφορών και/ή άλλων Παραδοτέων) 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς 

και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με αυτό, ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. 

(ii)  Προϋφιστάμενα δικαιώματα 

Προϋφιστάμενο υλικό είναι κάθε υλικό, έγγραφο, τεχνολογία ή τεχνογνωσία που υπάρχει 

πριν από τη χρήση του από τον Σύμβουλο για την παραγωγή αποτελέσματος κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης. Προϋφιστάμενο δικαίωμα είναι κάθε δικαίωμα βιομηχανικής και 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί προϋφιστάμενου υλικού και δύναται να συνίσταται σε 

δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα άδειας χρήσης ή/και δικαίωμα χρήσης που ανήκει στον 

δικαιούχο ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. 

Σε περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ αποστείλει στον Σύμβουλο γραπτό αίτημα στο οποίο 

προσδιορίζεται ποια από τα αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

Αναφορών και/ή άλλων Παραδοτέων) σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ο Σύμβουλος οφείλει να 

καταρτίσει κατάλογο όπου προσδιορίζονται όλα τα προϋφιστάμενα δικαιώματα που 

περιλαμβάνονται στα εν λόγω αποτελέσματα και να παράσχει τον σχετικό κατάλογο στο 

ΤΑΙΠΕΔ. Ο Σύμβουλος διασφαλίζει ότι ο ίδιος ή οι συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες έχουν 

όλα τα δικαιώματα χρήσης τυχόν προϋφιστάμενων δικαιωμάτων κατά την ανάθεση και την 

εκτέλεση της Σύμβασης. 

(iii)  Δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων και προϋφιστάμενων δικαιωμάτων από το 

ΤΑΙΠΕΔ 

Ο Σύμβουλος χορηγεί στο ΤΑΙΠΕΔ τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων της 

Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Αναφορών και/ή άλλων Παραδοτέων): 



 

25 
 

(α) χρήση για ίδιους σκοπούς, και ειδικότερα, τη διάθεσή τους σε οποιοδήποτε μέλος κάθε 

εταιρικού οργάνου, στελεχών, υπαλλήλων, συμβούλων και αντιπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ, της 

ΕΕΣΥΠ, του ΕΔ ή/και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής της ΕΕ, καθώς και την αντιγραφή και 

αναπαραγωγή τους εν όλω ή εν μέρει και σε απεριόριστο αριθμό αντιγράφων· 

β) αναπαραγωγή: το δικαίωμα να επιτρέπει την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη 

αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό, ψηφιακό ή άλλο) και σε 

οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει· 

γ) παρουσίασης στο κοινό: δικαίωμα εξουσιοδότησης οποιασδήποτε απόδοσης, προβολής ή 

παρουσίασης στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 

διάθεσης των αποτελεσμάτων στο κοινό με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος· το δικαίωμα περιλαμβάνει επίσης την  

παρουσίαση και αναμετάδοση μέσω καλωδιακής ή δορυφορικής λήψης · 

(δ) διανομή: το δικαίωμα να επιτρέπει κάθε μορφή διανομής των αποτελεσμάτων ή 

αντιγράφων των αποτελεσμάτων στο κοινό· 

(ε) προσαρμογή: το δικαίωμα τροποποίησης των αποτελεσμάτων. 

(στ) μετάφραση· 

(ζ) το δικαίωμα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους 

κανόνες διαχείρισης εγγράφων που ισχύουν για το ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιοποίησης ή της μετατροπής της μορφής τους για λόγους διατήρησης ή νέας χρήσης· 

(η) όταν τα αποτελέσματα είναι έγγραφα, το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 

των εγγράφων σύμφωνα με την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 

2011, για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω απόφαση 

ισχύει και στο βαθμό που τα εν λόγω έγγραφα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και δεν 

εξαιρούνται από καμία διάταξη της εν λόγω απόφασης. Για τους σκοπούς της παρούσας 

διάταξης, οι όροι «περαιτέρω χρήση» και «έγγραφο» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

στην απόφαση 2011/833/ΕΕ. 

Στη Σύμβαση δύναται να προβλέπονται πρόσθετα δικαιώματα χρήσης για το ΤΑΙΠΕΔ. 

Ο Σύμβουλος εγγυάται ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τυχόν 

προϋφιστάμενα δικαιώματα, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της δράσης. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, τα εν λόγω προϋφιστάμενα δικαιώματα 
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χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς και υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα 

δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

Αναφορών και/ή άλλων Παραδοτέων) της ανάθεσης. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων εισάγονται όταν το 

ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

Αναφορών και/ή άλλων Παραδοτέων). 

ε. Πληρωμή 

Η αμοιβή του Συμβούλου για κάθε Παραδοτέο εξοφλείται μόνο μετά την ανεπιφύλακτη,  

δηλαδή χωρίς περαιτέρω σχόλια, επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις, αποδοχή του από τη ΔΑΣ. 

Μολαταύτα, η Σύμβαση δύναται να προβλέπει: 

(α) προκαταβολή ποσοστού έως 15% της συνολικής αξίας της σύμβασης καταβλητέας κατά 

την υπογραφή της Σύμβασης, και 

(β) καταβολή ποσοστού έως και 25% της αξίας της σύμβασης για κάθε Παραδοτέο, σύμφωνα 

με την Οικονομική Προσφορά του Συμβούλου, κατά την παράδοση κάθε μελέτης Ανάλυσης 

Κινδύνου αφαιρουμένου του ποσού τυχόν προκαταβολής σύμφωνα με το  (α) παραπάνω. 

Το ΤΑΙΠΕΔ καταβάλλει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα στον Σύμβουλο εντός προθεσμίας που 

θα καθορίζεται στη Σύμβαση, μετά την ημερομηνία υποβολής των αναλυτικών τιμολογίων 

ή/και των αντιγράφων των κατάλληλων αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων ή/και 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται από τις λογιστικές υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Όλες οι πληρωμές βάσει της Σύμβασης δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός από τα έξοδα. 

Οποιαδήποτε παρακράτηση ή έκπτωση οποιουδήποτε φόρου, προσδιορισμού ή άλλης 

επιβάρυνσης της κεντρικής ή τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε φύσης θα γίνεται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα έχει καμία υποχρέωση να εισπράξει οποιαδήποτε 

παρακράτηση ή έκπτωση. 

Τα έξοδα είναι πληρωτέα σύμφωνα με την Πολιτική Εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

στ. Εκχώρηση 

Ο Σύμβουλος δεν δύναται να εκχωρήσει ή/και να μεταβιβάσει δικαιώματα, αξιώσεις ή/και 

υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης και δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά την εκτέλεση 



 

27 
 

της Σύμβασης από οποιαδήποτε θυγατρική του ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν το 

ΤΑΙΠΕΔ έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του για την εκχώρηση ή/και 

υποκατάσταση. 

ζ. Κώδικας δεοντολογίας 

Ο Σύμβουλος οφείλει να τηρεί και δεσμεύεται από τους κανόνες που προβλέπονται στο 

άρθρο 7 του Ν. 3049/2002 και ειδικότερα τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και τους 

σχετικούς κανόνες εμπιστευτικότητας, ακόμη και μετά τη λήξη της Σύμβασης. 

η. Αναστολή & Καταγγελία.   

Αναστολή της Σύμβασης 

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατά την απόλυτη διακριτική 

του ευχέρεια, να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του Συμβούλου βάσει της Σύμβασης 

(πριν από τη λήξη της), κατόπιν προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης προς τον Σύμβουλο, 

όπως θα προσδιορίζεται στη Σύμβαση. Σε περίπτωση αναστολής, η Σύμβαση θα παρατείνεται 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής. 

Καταγγελία της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση λήγει με την πάροδο της διάρκειας που καθορίζεται στη Σύμβαση (και στη σχετική 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών). 

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε, με ή χωρίς αιτία, 

κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον Σύμβουλο. Η καταγγελία της Σύμβασης, επιφέρει 

άμεσα αποτελέσματα. 

Ο Σύμβουλος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο, κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης προς το ΤΑΙΠΕΔ όπως θα προσδιορίζεται στη 

Σύμβαση. 

θ. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση ή ζήτημα που υπόκειται, προκύπτει από, ή  

σχετίζεται με τη Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 
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ι. Δικαιοδοσία 

Τα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία 

αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή διένεξη που αφορά στη Σύμβαση και κάθε 

θέμα που υπόκειται, προκύπτει από, βασίζεται ή σχετίζεται με τη Σύμβαση. 

Τα μέρη παραιτούνται ρητώς και αμετακλήτως από κάθε τυχόν δικαίωμα τους να 

αντιταχθούν στην εναγωγή τους ενώπιον των ανωτέρω δικαστηρίων, να ισχυριστούν ότι η 

αγωγή έχει ασκηθεί σε ακατάλληλο δικαστήριο και να προβάλλουν ένσταση του «forum non 

conveniens»  ή να ισχυριστούν ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν διεθνή δικαιοδοσία. 

ια. Λοιπά Θέματα 

Συνολική Συμφωνία 

Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, η Σύμβαση αποτελεί τη συνολική 

συμφωνία μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Συμβούλου και θα αντικαθιστά οποιεσδήποτε 

προηγούμενες συμφωνίες, συνεννοήσεις και/ή παραστάσεις σχετικά με την ανάθεση (εκτός 

από τυχόν σχετικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας που έχουν παραδοθεί προηγουμένως) ως 

δύναται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν με διατάξεις της Σύμβασης. 

Ισχύς των όρων της Σύμβασης 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί άκυρη εν όλω ή εν μέρει, η διάταξη αυτή θα 

θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το κύρος της υπόλοιπης 

Σύμβασης δεν επηρεάζεται, εκτός εάν η εν λόγω ακυρότητα επηρεάζει ή μεταβάλλει 

ουσιαστικά το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της Σύμβασης, όπως προβλέπεται από το 

εφαρμοστέο δίκαιο. 

8. Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

8.1. Η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπάγεται την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών από τους υποψηφίους. Κατά συνέπεια, τυχόν 

προσφορές υπό όρους ή/και τυχόν όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στις Προσφορές 

και δεν συμμορφώνονται με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη και δεν θα δεσμεύουν το ΤΑΙΠΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο, είτε κατά τη 

διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασία ή μεταγενέστερα. 
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8.2. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και η Διαγωνιστική Διαδικασία 

διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, την πρακτική του 

ΤΑΙΠΕΔ και την εσωτερική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων 

που συνηθίζονται στις περιστάσεις. 

8.3. Το ΤΑΙΠΕΔ, τα μέλη οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου αυτού, καθώς και τα στελέχη, 

οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι και οι αντιπρόσωποί του δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια/παραπληροφόρηση ή παράλειψη στην 

παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του 

ΤΑΙΠΕΔ, του ΕΔ, της ΕΕΣΥΠ ή/και οποιουδήποτε και όλων των μελών των εταιρικών τους 

οργάνων, των στελεχών, των εργαζομένων, των συμβούλων και των αντιπροσώπων τους, 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση, ή αποκατάσταση ή άλλο, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς ή/και οποιαδήποτε Προσφορά που υποβάλλεται ή/και οποιαδήποτε συμμετοχή 

στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν 

παρέχεται ούτε πρόκειται παρασχεθεί στο μέλλον, σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή 

την πληρότητα της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας γενικότερα. 

8.4. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον 

Κανονισμό Αναθέσεων, να επεκτείνει ή/και να τροποποιήσει τη συνεργασία με τον Σύμβουλο 

προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτούνται 

και δεν δύναται να εντοπιστούν επί του παρόντος, αλλά που θα αποδειχθούν αδιαχώριστες 

από την αρχική ανάθεση, ή που μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

της ανάθεσης. 

8.5. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατά την 

αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να 

αναβάλει τη Διαγωνιστική Διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, καθώς 

και να τερματίσει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας,  χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 

συμμετέχοντος ή/και τρίτου μέρους. 

8.6. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών, ή στη βάση αυτής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
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υποβληθείσας Προσφοράς, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της 

Αθήνας (Ελλάδα).  

8.7. Εμπιστευτικότητα: Το ΤΑΙΠΕΔ θα αντιμετωπίζει όλες τις πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη για τους σκοπούς της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας ως αυστηρά εμπιστευτικές. Όλες οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά 

για τους σκοπούς της αξιολόγησης των Προσφορών και το ΤΑΙΠΕΔ θα προσπαθήσει να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητάς τους. 

8.8. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(i) Το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα φυσικών προσώπων που συλλέγονται στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας (ενδεικτικά σύμφωνα με τα Προσόντα & Κριτήρια της παρ. 4 της 

παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών) και η επεξεργασία των εν λόγω 

δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με νομοθεσία για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) 

καθώς και με τον Νόμο 4624/2019, όπως ισχύουν. 

(ii) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 

παράγραφο 8.8 της παρούσας ΠΥΠ είναι η υλοποίηση της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας, η αξιολόγηση των Προσφορών που υποβάλλονται από 

Ενδιαφερόμενους, καθώς και της Σύμβασης και η παρακολούθησή τους, η 

διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ταμείου και η ασφάλεια και εν γένει προστασία 

των συναλλαγών, η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Ταμείου, η πρόληψη 

απάτης σε βάρος του Ταμείου, καθώς και η ενημέρωση των Ενδιαφερομένων σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποβληθεισών Προσφορών. 

(iii) Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να κοινοποιηθούν στην ΕΔ, 

την ΕΕΣΥΠ, τους δημόσιους φορείς και τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους. 

(iv) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μπορούν να διατηρηθούν 
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για χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους και διαρκεί: 

(α) δέκα (10) έτη σε περίπτωση που δεν έχει συναφθεί Σύμβαση ή (β) είκοσι (20) έτη 

σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης. Μετά την παρέλευση των ως άνω περιόδων, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστρέφονται καταλλήλως. 

(v) Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα φυσικά 

πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα: (α) πρόσβαση και ενημέρωση, (β) 

διόρθωση, (γ) διαγραφή, (δ) περιορισμό της επεξεργασίας, στ) εναντίωση στην 

επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης 

της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, 

και (ζ) φορητότητα των δεδομένων. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό ερώτημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

εγγράφως στο Ταμείο (e-mail: dpo@hraf.gr). Το Ταμείο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο 

για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποκειμένου των δεδομένων εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος και το αργότερα εντός ενός (1) μηνός, με δυνατότητα 

παράτασης κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, εάν το αίτημα είναι σύνθετο ή υπάρχει 

μεγάλο αριθμός αιτημάτων, ενημερώνοντας το υποκείμενο των δεδομένων για την 

καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Το Ταμείο έχει 

το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα διαγραφής των δεδομένων οποιουδήποτε 

φυσικού προσώπου, εάν η διατήρησή τους είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς 

νομική υποχρέωση, την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή τη θεμελίωση, 

άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή αξιώσεων τρίτων. Η άσκηση των εν λόγω 

δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη από τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία. 

(vi) Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη οφείλουν να συμμορφώνονται με το υπάρχον εθνικό 

και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη δηλώνουν ότι έχουν θεμελιώσει τη νομική βάση για τη διαβίβαση και παροχή 

όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο Ταμείο στο πλαίσιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ότι έχουν ενημερώσει δεόντως όλα τα φυσικά 

mailto:dpo@hraf.gr
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πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται στο Ταμείο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΑΙΠΕΔ 

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι ο καθορισμός των ειδών των 

δαπανών και του τρόπου κάλυψης αυτών, για συμβούλους που 

απασχολούνται σε έργα ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων του 

ΤΑΙΠΕΔ. 

ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χρηματοοικονομική διαχείριση 

- - Σύνδεση με τη διαδικασία 2.3  ΤΑΙΠΕΔ για τη διαχείριση 
δαπανών 

ΟΡΙΣΜΟΙ & 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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1. Ενδιαφερόμενα μέρη 
Αφορά στους εξωτερικούς συμβούλους που απασχολούνται στα έργα αξιοποίησης 
περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ. 

2. Είδος και όρια εξόδων 

Τα έξοδα που καλύπτονται από το Ταμείο αφορούν: 

Α. Έξοδα μετακινήσεων και διαβίωσης των συμβούλων εκτός της έδρας τους, δηλαδή έξοδα 
που αφορούν αποκλειστικά στο έργο αξιοποίησης που εμπλέκονται, όπως περιγράφονται 
στις περιπτώσεις παρακάτω: 

1. Σύμβουλοι με έδρα στο εξωτερικό: 

Ι) Μετακινήσεις με αεροπλάνο από/προς την έδρα του συμβούλου, καθώς  και 
μετακινήσεις με αεροπλάνο ή άλλο μέσο στο εσωτερικό και έξοδα διαβίωσης στην 
Ελλάδα, όταν ο σύμβουλος έρχεται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του έργου. 

ΙΙ) Μετακινήσεις με αεροπλάνο από/προς την έδρα του συμβούλου, έξοδα 
μετακίνησης με αεροπλάνο ή άλλο μέσο εντός της χώρας προορισμού και έξοδα 
διαβίωσης, όταν ο σύμβουλος  πραγματοποιεί ταξίδια για τους σκοπούς του έργου 
στο εξωτερικό. 

2. Σύμβουλοι με έδρα εντός Ελλάδας:  

Ι) Εγχώριες μετακινήσεις με αεροπλάνο ή άλλο μέσο στο εσωτερικό, καθώς και έξοδα 
διαβίωσης στον τόπο προορισμού, όταν ταξιδεύει στο εσωτερικό για τους σκοπούς 
του έργου. 

ΙΙ) Μετακινήσεις με αεροπλάνο προς το εξωτερικό και επιστροφή, καθώς και έξοδα 
διαβίωσης στον τόπο προορισμού, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό για τους σκοπούς 
του έργου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα αντίστοιχα ανώτατα όρια, τα οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού εξόδων κατά την σύναψη 
συμβάσεων, πολλαπλασιαζόμενα επί τις εκτιμώμενες ανθρωποημέρες.  

Επίσης τα παρακάτω όρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
ημερήσιας αποζημίωσης καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για αεροπορικές 
μετακινήσεις, όποτε απαιτηθεί. Για συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί, τα παρακάτω όρια 
λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση των εξόδων που έχουν γίνει στα πλαίσια των 
συμβάσεων, και οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη.  

Είδος Παροχής 
ανά 
περίπτωση  

A. και B.i A.ii και B.ii 

Αεροπορικά 
ταξίδια 

Economy Class Economy Class 

Διαμονή € 130 € 180  

Ημερήσια 
έξοδα 
διαβίωσης 1 

€ 50 € 75 

2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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1: Ως έξοδα διαβίωσης νοούνται τα έξοδα σίτισης και τα έξοδα μετακίνησης με δημόσια 
μέσα μεταφοράς ή ταξί σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο μέσο μεταφοράς στην 
πόλη/προορισμό 

Σε περιπτώσεις όπου η αεροπορική μετακίνηση γίνεται business class για λόγους πολιτικής 
του αντισυμβαλλόμενου, οι ανώτατες τιμές αποζημίωσης ανά προορισμό δίνονται στον 
Πίνακα του Παραρτήματος 1. Περιπτώσεις μετακίνησης από προορισμούς που δεν 
περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα, θα κρίνονται ανά περίσταση. Σε περιπτώσεις όπου η 
αεροπορική μετακίνηση γίνεται business class για λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας 
εξαιρούνται της ανωτέρω πολιτικής και θα κρίνονται ανά περίσταση. 

Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του έργου απαιτούν  την χρήση αυτοκινήτου, τότε θα 
αναγνωρίζεται χιλιομετρική αποζημίωση ίση με €0,15 ανά χιλιόμετρο.  

Β. Έξοδα εκτυπώσεων, φωτοτυπιών, τηλεδιασκέψεων και άλλων εξόδων που απαιτούνται για 
την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του έργου, εκτός από έξοδα κινητού τηλεφώνου και λοιπών 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Δεν καλύπτονται δαπάνες εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, που 
προκύπτουν από την χρήση ιδίων μέσων του συμβούλου, παρά μόνο εάν για τους σκοπούς  
του έργου απαιτήθηκε η παροχή υπηρεσιών από τρίτο.   

3. Προϋποθέσεις κάλυψης εξόδων συμβούλων 

Θα πρέπει από τα τιμολόγια τρίτων που προσκομίζουν οι σύμβουλοι ως δικαιολογητικά για 
την κάλυψη των εξόδων τους, να προκύπτει ότι αφορούν στα συγκεκριμένα έργα 
αξιοποίησης που απασχολούνται. 

Έξοδα ταξιδιών θα γίνονται δεκτά, μόνο εάν τα αντίστοιχα παραστατικά έχουν εκδοθεί στο 
όνομα του στελέχους ή της εταιρείας που επανατιμολογεί το έξοδο στο ΤΑΙΠΕΔ. Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα καλύπτονται από το ΤΑΙΠΕΔ.  

Οι σύμβουλοι οφείλουν να προγραμματίζουν, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Έργου τις 
μετακινήσεις τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται υπερχρεώσεις για έκτακτες  μετακινήσεις.  

Για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης αυτοκινήτου, απαιτείται η προέγκριση του Υπεύθυνου 
Έργου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

4. Τρόπος κάλυψης εξόδων 

Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης εξόδων ταξιδιών των συμβούλων: 

▪ Με επανατιμολόγηση των εξόδων ταξιδιών και την προσκόμιση των σχετικών 
παραστατικών. 

▪ Με καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και αποζημίωσης ανά ταξίδι που 
πραγματοποιεί ο σύμβουλος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να οριστούν οι 
αεροπορικές μετακινήσεις και το αντίστοιχο κόστος, το οποίο θα αποτελέσει την βάση 
για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Επίσης σε αυτή την περίπτωση, το τίμημα που 
θα καταβάλει το ΤΑΙΠΕΔ θα θεωρείται επιπλέον αμοιβή του συμβούλου.  

5. Διαδικασία πληρωμής εξόδων 

Η διαδικασία πληρωμής των εξόδων των συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει τα εξής 
βήματα: 

▪ Η προσκόμιση των παραστατικών, δηλαδή φωτοτυπίες των τιμολογίων - εξόδων που 
επανατιμολογούν, τα οποία θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

▪ Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του συμβούλου, ότι τα αντίστοιχα έξοδα 
δεν έχουν τιμολογηθεί και σε άλλο πελάτη/ σε άλλο έργο του συμβούλου, και  
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▪ Έγκριση από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω ορίων, 
καθώς και την σκοπιμότητα των αντίστοιχων εξόδων μετακίνησης, δηλαδή κατά πόσο 
ήταν απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου των συμβούλων.  

Τα έξοδα καταβάλλονται ένα μήνα από την ημερομηνία τιμολόγησής τους υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν ανέκυψαν προβλήματα κατά τον έλεγχό τους.  

6. Υπερβάσεις ορίων εξόδων 

Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα καλύπτει έξοδα και δαπάνες διαβίωσης εκτός των ορίων τα οποία έχουν 
συμφωνηθεί. Υπέρβαση του ορίου δεν θα καλύπτεται από το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς προηγούμενη 
γνωστοποίηση και έγκριση από τον Υπεύθυνο Έργου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

7. Συμβάσεις συμβούλων 

Στις νέες συμβάσεις θα πρέπει να προβλέπονται :  

▪ Τα όρια εξόδων, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούνται πριν την σύναψη της σύμβασης 
και να αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο. 

▪ Συνολικός προϋπολογισμός για ταξίδια, καθώς και έξοδα διαβίωσης, στα οποία θα 
περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης. 

▪ Ο τρόπος χειρισμού των εξόδων, είτε με επανατιμολόγηση εξόδων ή με καταβολή 
ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και συμφωνημένης αποζημίωσης ανά ταξίδι.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΙΜΗ 

1 Λονδίνο 488 

2 Λάρνακα 224 

3 Ρώμη 369 

4 Κωνσταντινούπολη 345 

5 Παρίσι 604 

6 Μιλάνο 400 

7 Ζυρίχη 430 

8 Μόναχο 640 

9 Φρανκφούρτη  568 

10 Βρυξέλλες 508 

11 Βουκουρέστι 350 

12 Άμστερνταμ 500 

13 Ντόχα 1175 

14 Βερολίνο 418 

15 Μόσχα 560 

16 Βαρσοβία 393 

17 Τελ Αβίβ 425 

18 Σόφια 295 

19 Κάιρο 280 

20 Γενεύη 355 

21 Βελιγράδι  415 

22 Βιέννη 375 

23 Μαδρίτη 505 

24 Κοπεγχάγη  465 

25 Ντίσελντορφ  425 

26 Βαρκελώνη 440 

27 Βυρηττός 370 

28 Kίεβο  355 

29 Τίρανα  368 

30 Αμάν  525 

31 Νέα Υόρκη  1980 

32 Στουτγάρδη  428 

33 Βουδαπέστη 408 

34 Στοκχόλμη 435 
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35 Άμπου Ντάμπι  1105 

36 Ντουμπάι  1100 

37 Σμύρνη  265 

38 Πράγα 465 

39 Μάντσεστερ  603 

40 Μάλτα 385 

41 Αμβούργο 425 

42 Τεχεράνη  555 

43 Βενετία  440 

44 Λάρνακα-Ντουμπάι 1098 

45 Λιόν 630 

46 Μπαχρέιν  1065 

47 Δουβλίνο 548 

48 Τορόντο 2910 

 
1. ΟΙ ΤΙΜEΣ ΕIΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΟΠΟΥ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ  
ΤΙΜΩΝ. 
2. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ EΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡAΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

σχετικά με την μη συνδρομή σύγκρουσης συμφερόντων 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η [συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του/της 

υπογράφοντος/-ουσας το παρόν έντυπο]: 

στο όνομά του (εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση ίδιας 

δήλωσης μέλους  ΔΣ ή προσώπου με εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

επί του οικονομικού φορέα ή σε περίπτωση μέλους προτεινόμενης ομάδας έργου) ή 

που αντιπροσωπεύει (εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο) την πλήρη 

επίσημη επωνυμία (μόνο για νομικό πρόσωπο): 

επίσημη νομική μορφή (μόνο για νομικό πρόσωπο): 

πλήρης επίσημη διεύθυνση: 

δηλώνει ότι ο/η ίδιος/-α, ή η εταιρεία ή ο οργανισμός που εκπροσωπεί, κατά περίπτωση: 

α) δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις Υπηρεσίες που ανατίθενται, και τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία που διεξάγεται δυνάμει της από 12 Μαΐου 2022 «Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς Το 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. για την εκπόνηση «Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή Οχημάτων που μεταφέρουν Επικινδυνά Εμπορεύματα» για 

τις σήραγγες της Εγνατίας Οδού», καθώς και ότι δεν έχει καμία σχέση οικονομικής ή 

οποιασδήποτε άλλης φύσης με την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ή/και οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη οντότητα ή/και το Ελληνικό Δημόσιο που έρχεται σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες 

ή/και τη Συναλλαγή, 

β) Η υποχρέωση για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της ανάθεσης, 

γ) δεν έχει χορηγήσει και δεν θα χορηγήσει, δεν επεδίωξε και δεν θα επιδιώξει, δεν 

επιχείρησε και δεν θα επιχειρήσει να λάβει, και δεν αποδέχθηκε και δεν θα αποδεχθεί 

οποιοδήποτε όφελος, χρηματικό ή σε είδος, προς ή από οποιοδήποτε μέρος, είτε άμεσα είτε 

έμμεσα, ως κίνητρο ή ανταμοιβή σε σχέση με την ανάθεση των Υπηρεσιών. 
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Υπογράφοντας το παρόν έντυπο, ο/η υπογεγραμμένος/η αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση 

των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 του Ν. 1599/1986, όπως 

ισχύει, οι οποίες ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις 

ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν ανωτέρω  αποδειχθεί ψευδής. 

Πλήρες όνομα 

Ημερομηνία / Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

ΕΕΕΣ



 

41 
 



 

42 
 



 

43 
 



 

44 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Ενδιαφερόμενο Μέρος : _________________  

Πλήρης Επίσημη Διεύθυνση: _________________  

Α/Α 
Επωνυμία 
εταιρείας 

Τίτλος 
έργου 

Ημερομηνίες 
(από -έως ) 

Τίμημα 
έργου 

Ρόλος της 
εταιρείας 

Σύντομη περιγραφή των  
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Επικεφαλής Ένωσης 
Συνολικός 

προϋπολογισμός έργου 
Τιμολογηθέν 

ποσό  

1.           

 
2.  

 

         

3.           

Υπογράφοντας το παρόν έντυπο, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η υπό την ιδιότητά του ως νόμιμου εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου Μέρους, αναγνωρίζει 

ότι έχω λάβει γνώση των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες ενδέχεται να 

εφαρμοστούν σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω αποδειχθεί ψευδής. 

Ονοματεπώνυμο                     Ημερομηνία                                        Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

Βιογραφικό σημείωμα  

 

Θέση στο έργο 
 

 

 

Προσωπικά στοιχεία   

Επώνυμο               __________________                            Όνομα                               _______________ 
Όνομα πατέρα     __________________                            Όνομα Μητέρας              _______________ 
Τόπος γέννησης   __________________                            Ημερομηνία Γέννησης    _______________ 
Τηλέφωνο             __________________                            Email                                  _______________ 
Δ/νση κατοικίας   __________________ 

 

Επαγγελματική εμπειρία     

Α/Α Ονομασία 
έργου   

Όνομα 
εργοδότη 

Ρόλος στο 
έργο  

Περιγραφή του 
έργου 

Ρόλος στο 
σχήμα του 

έργου /Βασικές 
δραστηριότητες 

και 
υπευθυνότητες  

Ημερομηνία έναρξης και 
λήξης  

Της ανάθεσης 
του έργου 

Του έργου 
(εάν είναι 
γνωστό)  

1        

2        

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση   

Όνομα του οργανισμού που 
παρείχε την εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

Τίτλος του 
πιστοποιητικού ή 

διπλώματος 

Κύριο αντικείμενο/επάγγελμα 
καλυπτόμενες δεξιότητες  

Ημερομηνίες 

    

    

    

 

Γλωσσικές δεξιότητες 
Αναφέρετε επίπεδο * αυτοαξιολόγηση 

 

Γλώσσα Κατανόηση  Ομιλία  Γραφή 

 Προφορικός 
Λόγος 

Γραπτός 
Λόγος  

  

Ελληνικά        

Αγγλικά        

Γαλλικά       

Γερμανικά        

Ισπανικά        

Άλλη (παρακαλούμε 
σημειώστε) 

      

* 1 = Μέτρια γνώση,  2 = Καλή γνώση, 3 = Πολύ καλή γνώση, 4 = Μητρική γλώσσα 

Άλλες σχετικές πληροφορίες 
που κρίνονται κατάλληλες 

 

[Υπογραφή] 

[Ημερομηνία] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
Όλες οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου» ως αρχή στην 

οποία απευθύνονται. 

δ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, 

ε) το ποσό (EUR) που καλύπτεται από την εγγύηση [ποσό ολογράφως και ευρώ], 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τη διεύθυνση του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους, 

ζ) τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

(i) ότι η εγγύηση παρέχεται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ο εκδότης παραιτείται 

από την ένσταση διαιρέσεως ή διζήσεως, και 

(ii) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τις λεπτομέρειες της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και την καταληκτική ημερομηνία 

για την υποβολή των Προσφορών/την υπογραφή της Σύμβασης, κατά περίπτωση, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης, 

ι) τη δέσμευση του εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης εν όλω ή εν μέρει εντός πέντε 

(5) ημερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ. 

ια) δήλωση ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγύησης που έχει 

το δικαίωμα να εκδώσει ο εκδότης. και 

ιβ) σε περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της Σύμβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

  ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.  

Επωνυμία Ενδιαφερόμενου Μέρους:   

A B Γ Δ 

α/α Ονομασία διπλής σήραγγας 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(EUR) (EUR) 

1 Βασιλικού  90.000,00    

2 Μεσοβουνίου  Σ2 90.000,00    

3 Γκρίκας Σ3 90.000,00    

4 Σ1 Σελιάνης  90.000,00    

5 Σ1Ν Αγ. Νικολάου  110.000,00    

6 Δωδώνης  110.000,00    

7 Ανθοχωρίου  110.000,00    

8 Βοτωνοσίου  90.000,00    

9 Δύο Κορυφών  110.000,00    

10 Κρημνού  110.000,00    

11 Καλαμιών  110.000,00    

12 Σ13 Πολύμυλου  110.000,00    

13 Σ12 Πολύμυλου    90.000,00    

14 Σ11 Πολύμυλου    90.000,00    

15 Σ10 Βερμίου  110.000,00   

16 Σ1 Ασωμάτων 110.000,00   

17 Υποστήριξη στην έγκριση του 
φακέλου αδειοδότησης 

  30.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.650.000,00 0,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  (ε)  

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ΔΕΝ επιτρέπεται να προσθέτουν σειρές ή να αλλάζουν τον πίνακα. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε μόνον αυτά τα κελιά:     

  

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] XX/XX/2022                                                [ΤΟΠΟΣ]  
[ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΟΥ ΜΕΡΟΥΣ] 

 


