
Αλαθνξηθά κε ηηο πξνθεξχμεηο ησλ πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ ηεο Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. γηα 

ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ: 

α) Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο καζεηψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο, 

β) Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ κνληέινπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ θαη 

γ) Εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλνπ Οδεγνχ γηα Έξγα πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο, κε ζθνπφ 

ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ησλ έξγσλ 

(Πξνζπκβαηηθή θαη πκβαηηθή δηαδηθαζία) ζηνλ ηνκέα ηεο Αλαβάζκηζεο 

πζηεκάησλ Οδνθσηηζκνχ κε Εμνηθνλφκεζε Ελέξγεηαο 

θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ: 

Οη ελ ιφγσ δηαγσληζκνί, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 (ΝΟΜΙΚΟ 

ΚΑΘΕΣΩ) ησλ ζρεηηθψλ ηεπρψλ ηνπο, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, κε ηνλ «Καλνληζκφ γηα ηελ Αλάζεζε, Παξαθνινχζεζε θαη 

Παξαιαβή Τπεξεζηψλ θαη γηα ηε χλαςε θαη Εθηέιεζε ρεηηθψλ πκβάζεσλ» ηεο 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ην π.δ. 60/2007, ην π.δ. 118/2007 θαη ην λ. 

2286/1995, φπσο ηζρχνπλ, κε αλαινγηθή εθαξκνγή απηψλ. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ «Καλνληζκφ γηα ηελ Αλάζεζε, 

Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή Τπεξεζηψλ θαη γηα ηε χλαςε θαη Εθηέιεζε 

ρεηηθψλ πκβάζεσλ» ηεο Ε.Ε.Σ.Α.Α. θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 10 απηνχ 

("ΕΓΓΤΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ") πεξίπησζε Α ("ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ") παξάγξαθνο 2 νξίδεηαη φηη: «Το ύυος ηης εγγσηηικής επιζηολής 

ζσμμεηοτής, ηο περιετόμενο και ο ηύπος ασηής προζδιορίζονηαι ζηα ηεύτη 

δημοπράηηζης ηοσ ζσγκεκριμένοσ διαγφνιζμού. Το ποζό είναι οριζμένο και κοινό για 

όλοσς ηοσς διαγφνιζόμενοσς.». 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 14.14 (Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο) ησλ 

ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ νξίδεηαη κε ζαθήλεηα φηη: 

α) Κάζε Πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ Εγγπεηηθή Επηζηνιή 

πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ χςνπο 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο κε Φ.Π.Α. 

β) Οη Εγγπεηηθέο Επηζηνιέο πκκεηνρήο πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ 

ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Ειιάδα ή 

ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ή ηνπ Ε.Ο.Υ.) θαη έρεη ην δηθαίσκα 

έθδνζεο Εγγπεηηθψλ Επηζηνιψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο (ή ηνπ Ε.Ο.Υ.). 

Σέινο, ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ηνπ θάζε ηεχρνπο πξνθήξπμεο επηζπλάπηεηαη ζρέδην 

Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ν θάζε ππνςήθηνο, 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «Η εγγύηζη ποσ παρέτεηαι ζύμθφνα με ηα παραπάνφ ιζτύει 

μέτρι ηην επιζηροθή ηης εγγσηηικής επιζηολής ζε εμάς.». 

 


