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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία 
Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο 
(Μ.ΓΔΑ) 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 090153025 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 
Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231 

(Δληφο ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ) 

Πφιε Υνιαξγφο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 15561 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS ΔL3 

Σειέθσλν 210 659 2834-36 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail) oik.mge@haf.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Αθξνδίηε Μαθξή 

Τπζγφο (Ο) Κσλζηαληίλα Κπξίηζε  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.haf.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

www.haf.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.ΓΔΑ) ε νπνία  
απνηειεί “ Με Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή ” θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 3 
ηνπ λ. 4412/2016. 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Άκπλα. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ 
ΟΠ ΔΖΓΖ 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν 
απφ ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : 

 ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL): www.haf.gr  θαη  
www.public.haf.gr. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 27 θαη 121 ηνπ λ. 
4412/16.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

http://www.haf.gr/
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζε βάξνο ηεο  ππ’ αξίζκ. 11785/27-
10-21 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑΤ) ηχπνπ Β΄ επί ΑΛΔ 2420204001/ΔΦ 
10112040000000 πνζνχ 124.000,00€ (ΑΓΑ:9926-1ΧΠ). 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κίζζσζε ζπλεξγείνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Υψξσλ-
Ταινπηλάθσλ ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - Τπεξεζηψλ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ - 
Αεξνλνκίαο - ΤΠΖΓ θαη Καζαξηζκνχ θεπψλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ-Λέζρεο κεληηψλ 
Μ.ΓΔΑ (CPV: 90911200-8), ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Η» θαη ηνπο ινηπνχο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο εθαηφλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (124.000,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ (6,27868%) θαη ΦΠΑ 24% ήηνη 
100.000,00€ άλεπ ΦΠΑ. Οη Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο 
βξίζθνληαη εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ (ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ), ηνπ 
ηξαηφπεδν νχηζνπ (νη Τπεξεζίεο ηνπ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ) θαη ηνπ ηξαηνπέδνπ 
Βχξσλα (Αεξνλνκία - ΤΠΖΓ). 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 90911200-8. 
 
Ζ ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 
 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  σο εμήο: Έλαξμε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ αλάισζε ηεο ζπλνιηθήο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (100.000,00€ άλεπ ΦΠΑ), βάζεη ηνπ κεληαίνπ 
θαηαθπξσζέληνο ηηκήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ εκεξήζηνπ ηηκήκαηνο 
(σο πξνθχπηεη κε αλαγσγή 1 κήλαο = 30 εκέξεο), ή κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΓΔΑ/Γ6 κέζσ ηεο ΤΠ/ΠΑ, φπνην παξέιζεη 
πξψην. 

 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 100.000,00€ κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 
124.000,00€).  
 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ-παινπηλάθσλ ησλ ΓΔΑ - 
Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - Τπεξεζηψλ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ - Αεξνλνκίαο - ΤΠΖΓ ηεο 
ζχκβαζεο, δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Η»  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
 
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, πνζνζηνχ 6,27868%, νη 
νπνίεο βαξχλνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο (ρσξίο ΦΠΑ). 
 
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) κε 
ζπληειεζηή 8% ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/14, πνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ρσξίο 
ΦΠΑ) κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θξαηήζεσλ. 

Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο αθνξά ζηελ ελδηάκεζε θάιπςε ησλ επηηαθηηθψλ αλαγθψλ 
αδηάιεηπηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ-παινπηλάθσλ ησλ ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - 
Τπεξεζηψλ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ - Αεξνλνκίαο – ΤΠΖΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ησλ 
(3) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη  κέρξη ηελ αλάισζε ηεο ζπλνιηθήο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (100.000,00€ άλεπ ΦΠΑ), βάζεη ηνπ κεληαίνπ 
θαηαθπξσζέληνο ηηκήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ εκεξήζηνπ ηηκήκαηνο 
(σο πξνθχπηεη κε αλαγσγή 1 κήλαο = 30 εκέξεο), ή κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΓΔΑ/Γ6 κέζσ ηεο ΤΠ/ΠΑ, φπνην παξέιζεη 
πξψην. 
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Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εθπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα 
ηελ επηηφπηα επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θνηλή αληίιεςε γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ππφ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ. Γηα ηνπο ρψξνπο ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΟΛΚΑ-ΤΠΔΠΑ: ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λ. 
Μεζνγείσλ 227-231, Υνιαξγφο, ηει. γξ. ζπκβάζεσλ Μ.ΓΔΑ:2106592836-34. Γηα ηνπο 
ρψξνπο Αεξνλνκίαο-ΤΠΖΓ: ηξαηφπεδν αθέηα Βχξσλαο, ηει. γξ. αζθαιείαο 
Αεξνλνκίαο:210 9795608. Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ξαηνπέδνπ νχηζνπ: Γ.νχηζνπ 40, 
Ακπειφθεπνη, ηει γξ. αζθαιείαο: 2108705005-5008. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 

- Σνπ Ν.Γ 721/1970 (ΦΔΚ η.Α΄ 251/23-11-70) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3257/2004 (ΦΔΚ η.Α΄ 143/29-7-04) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Δηθαηώκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα».  

- Σνπ Ν. 2292/1995 (ΦΔΚ η.Α΄ 35/15-2-95) «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Τπνπξγείνπ 
Δζληθήο Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15. 

- Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ η.Α΄ 248/7-11-00) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Εκπνξηθό Μεηξών (Γ.Ε.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο 
ηεο Επηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

- Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ η.Α΄ 112/13-7-10) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ΄΄Πξόγξακκα Δηαύγεηα΄΄ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ η.Α΄ 204/15-9-11) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ – 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ η.Α΄ 226/27-10-11) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» θαη ηδίσο ηα 
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 26 απηνχ πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 
Γηνίθεζεο. 

- Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ η.Α΄107/9-5-13) «Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λόκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ  1 παξαγξάθνπ Ε΄ 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 
2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκήο ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 167/23-7-13) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο 
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δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 
η.Α΄ 85/7-4-14). 

- Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ η.Α΄ 74/26-3-14) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα – 
Σξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ η.Α΄161/25-9-92) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 πεξί «Απινύζηεπζεο δηαδηθαζηώλ 
πξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ η.Α΄ 143/28-6-14) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

- Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ η.Α΄ 147/8-8-16) «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Σνπ Ν. 4446/2016 (ΦΔΚ η.Α΄ 240/22-12-16) «Πησρεπηηθόο Κώδηθαο, Δηνηθεηηθή 
Δηθαηνζύλε, Σέιε – Παξάβνια, Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο ύιεο 
παξειζόλησλ εηώλ, Ηιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4270/2014 θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 

- Σνπ Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ 
πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην 
πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

- Σνπ Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο» θαη 
ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37.  

- Σνπ Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, 
κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ 
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/680 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- Σνπ Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Δηαθπβέξλεζε (Ελζσκάησζε ζηελ Ειιεληθή 
Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηιεθηξνληθέο Επηθνηλσλίεο (Ελζσκάησζε ζην Ειιεληθό Δίθαην ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 
2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

- Σνπ Ν.4782/2021 (Α’36) «Εθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ 
ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο 
ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

- Σνπ ΠΓ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία»  

- Σνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ η.Α΄ 145/05-08-16) «Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο 
Δηαηάθηεο» θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζκ. πξση. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

- Σνπ ΠΓ 38/2017 (ΦΔΚ η.Α΄ 63/4-5-17) πεξί «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο 
Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ». 

- Σνπ ΠΓ 39/2017 (ΦΔΚ η.Α΄ 64/4-5-17) «Καλνληζκόο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 
Πξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ». 

- Σελ ππ΄ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07 Απφθαζε θ.ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ η.Β΄ 2300/3-
12-07) «Πεξί κεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Εμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά 
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όξγαλα ηεο Δηνίθεζεο ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ 
πνπ εμαξηώληαη από απηέο», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί – ζπκπιεξσζεί κε ηελ ππ΄ 
αξηζκ. Φ.800/88/131798/.2063/25 Ηνπι 08 απφθαζε θ.ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ η.Β΄1753/ 2-9-
08). 

- Σελ ππ΄αξηζκ. Π1/542/4-3-14 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο/Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ κε ζέκα «Ελεκέξσζε γηα ην Εζληθό 
ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ)». 

- Σελ ππ΄ αξηζκ. 5143/11-12-14 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ η.Β΄ 
3335/11 Γεθ 14) «Καζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ, ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΕΑΑΔΗΤ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ 
ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/2011 (η.Α΄ 
204) όπσο ηζρύεη». 

- Σελ ππ΄ αξηζκ. 1191/14-03-17 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 
«Καζνξηζκνύ ηνπ ρξόλνπ, ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 
απόδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 
Πξνζθπγώλ (Α.Ε.Π.Π.), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξ. 
3 άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16» (ΦΔΚ η.Α΄ 147). 

- Σελ ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο κε ζέκα : “Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 1781). 

- Σελ ππ' αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή 
Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Δεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

- Σελ αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Εζληθνύ 
Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ».  

- Σελ ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε 
ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηώλ ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΕΗΔΗ)» 

- Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

- Σελ ΑΓ.Φ.831/7206/.1315/25 Ηνπλ 21/ΓΔΑ/Γ6/4β εληνιή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 
απφ ηε Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο/Μ.ΓΔΑ. 

- Σελ ΑΓ.Φ.831/9739/.1755/31 Απγ 21/ΓΔΑ/Γ6/4β ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Μ.ΓΔΑ 
εληέιιεηαη πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ζέκαηη 
απαίηεζεο κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηδίνπ 
αληηθεηκέλνπ απφ ηελ ΤΠ/ΠΑ. 

- Σν πκθσλεηηθφ 8/21 (ΑΓΑΜ: 21SYMV009326468) κεηαμχ ηεο Μ.ΓΔΑ θαη ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΓΔΝΚΑ Α.Δ.» γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηδίνπ αληηθεκέλνπ, ην 
νπνίν ηζρχεη έσο ηηο 12 Γεθ 21. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 04 Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα 
Πέκπηε θαη ψξα 07:00. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 16 Ννεκβξίνπ 2021, 
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθή Πχιε 
www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) κε ΑΓΑΜ : 21PROC009463298 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε 
πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 142363 θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), κε ΑΓΑ 6ΜΞΦ6-ΦΓ4. 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, 
ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.public.haf.gr. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ. 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

δ) έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.Γ 1400/73 
θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία 
αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ζηελ ελέξγεηα 
γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 

ε) παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ζη) ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο φξνπο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η» ηεο παξνχζαο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

2.1.1.1 Ζ κε αξ. 142363Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο (ΑΓΑΜ  21PROC009463298). 

2.1.1.2 Σν  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ].  

2.1.1.3 Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 

2.1.1.4 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

2.1.1.5 Σν ζρέδην ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο.  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 
εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 
πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν έμη 
(6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 
αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. 
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 
εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ιφγσ 
επηζπεπζκέλεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 67 λ.4412/16) 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ δηάξθεηα ηεο 
παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν..  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, 
απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄13), πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ1. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ 
πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: (i) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 
θαη (ii) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

                                                           
1
      Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι 

εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι 
νομοκεςία που  διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 
1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.  

Ζ πεξ. (i) ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ 
λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ 
εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 
ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε 
απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε 
εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα 
αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

2.2.1.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 72 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 
θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ3. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 
δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ 
ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ 
πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 
Έλσζεο. 

 

 

                                                           
2
        Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν 

πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
3
       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον 

φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ 
που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του 
άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 
του ν. 3310/2005. 
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2.2.1.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη 
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 
ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 €). 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 
ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 15 
Ννεκβξίνπ 2022, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε 
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο 
παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016.  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία 
ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.7 γ) δελ πξνζθνκίζεη 
εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.8 θαη 3.2), 
δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε 
πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ 
αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην 
θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 
απνξξηθζεί, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, 
πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά 
ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 
ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο 
απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε4 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ 
άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη 
ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 
ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία 
επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ 
δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 
198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 
216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 
(ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο 
επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ 
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 
ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε 
ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 
ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 
141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 

                                                           
4
 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο 
ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα 
ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε  ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε 

(5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 
νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 
εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ 
είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί 
ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο5:  

                                                           
5
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ 

(ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων 
εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να 
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
λ. 4412/20166, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, ηδίσο εάλ ζε βάξνο ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηξεηο (3) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε 
ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» 
ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά, απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, θαζψο θαη (i) εάλ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, θαη` εθαξκνγή ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή (ii) εάλ ζε 
βάξνο ηνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 
επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη` εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
3996/2011 (Α` 170) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο7. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή 
αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην 
ζρεηηθφ γεγνλφο. 8 

2.2.3.4. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία 
απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.3, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία9, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 
ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη 
απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη 
έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ 
ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 
κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 
πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 
επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

                                                                                                                                                                                
δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ 
Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

6
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 

ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
7
     Ρρβλ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, ωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 39  παρ.Β ν.4488/2017, 

ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 5 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016:  Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 18 ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, ωσ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115). 

8
 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ 

Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
9
  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 

του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19 
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ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 
ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/201610. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ 
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ή εκπνξηθά 
κεηξψα  πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε 
άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 
Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε 
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα 
θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ 
ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ 
ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
επαγγέικαηνο.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε 
Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή 
ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
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  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να 
ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ εθηειέζεη 
ζχκβαζε/ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ, ηνπιάρηζηνλ 5.000ηκ, ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

2.2.6 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001/2015 ή άιιν 
ηζνδχλακν, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο 
δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια 
θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα 
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα 
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.7.1. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηίζεηαη -ελδερνκέλσο- λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 
ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη 
λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 19 

2.2.8 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.8.1, θαηά 
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.8.1 
θαη 2.2.8.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνο 
2.2.5). 

ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη 
λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ 
πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη 
ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.8.1 θαη 2.2.8.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
παξνχζαο.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη 

πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ 

γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή.11.  
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      Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
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2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη 
ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 
άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗ, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ12 
θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 113. 

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 
εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ. Ο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη 
ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη 
δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ 

ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ 

ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια 
αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

13
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν 
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν 
τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
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ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο 

πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα 

κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ 

πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο 
ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ 
έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ 
ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά 
πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο 
πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηελ παξάγξαθν 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6, 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ 
ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε 
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 
δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 
(ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ 
δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 
θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, πιελ φκσο ππνρξενχληαη ζε αλάινγε επηζήκαλζε κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο.  

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.4.2 θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 
νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 
πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ηα έγγξαθα ή ηα 
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο 
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 
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δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3.3. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ 
απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα 
πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 
θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, 
άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί 
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ 
Α.Α.Γ.Δ.  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ 
εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ππεχζπλεο 
δήισζεο αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα 
αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, 
ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, 
ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 
γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
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επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 
λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή 
ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή 
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 
ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ 
άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 
γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπο,  εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο πξνζθνκίδνπλ, θαηάινγν ζχκβαζεο/ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ θηηξίσλ, ηνπιάρηζηνλ 5.000ηκ, ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ην νπνίν ζα 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ π.ρ. Βεβαίσζε ηεο 
νηθείαο Τπεξεζίαο. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 9001:2015 
θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα, ή αληίζηνηρν 
ηζνδχλακν. Γηα ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα : 

α) Απαηηείηαη λα έρεη εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν θνξέα 
δηαπίζηεπζεο, πνπ κεηέρεη ζε πκθσλία Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο Αλαγλψξηζεο κε ην ΔΤΓ 
ζρεηηθά κε ηελ Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο. 

β) Σν αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ ιήμεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ηφηε κφλν ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ην 
ζηάδην ηεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, επηθαηξνπνηεκέλν ελ ηζρχ 
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν λα θαιχπηεη θαη φιν ην πξνγελέζηεξν ηεο ιήμεο ηνπ δηάζηεκα.   

γ) ε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

δ) Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’νιε ηε δηάξθεηα ηεο ν αλάδνρνο νθείιεη 
λα πξνζθνκίδεη επηθαηξνπνηεκέλν ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή 
(πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  
εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 
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i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη 
ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ14,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο15, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 
φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ 
ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ 
έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο 
εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα 
πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε 
δήισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο 
ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

                                                           
14

      Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο 
πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, 
διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 
θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει 
τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε 
τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και 
δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

15
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με 

τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και 

εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε 
θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο 
νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη 
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, 
ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 
4412/2016.  

Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ 
θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ, 
δήισζε ζπλεξγαζίαο ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), 
δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, 
εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ 
δηαγσληδφκελν ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη 
ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα 
πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο 
πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη 
ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη 
ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ 
ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.10. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 





 

Σελίδα 26 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ 
έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ 
απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

Πξνο ππνβνήζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά, 
επηζπλάπηεηαη ην Παξάξηεκα V «Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαη απνδεηθηηθψλ κέζσλ» θαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ 
ππεπζχλσλ δειψζεσλ ην Παξάξηεκα ΗΥ «Πεξηερφκελν ππεχζπλσλ δειψζεσλ πνπ 
πξνζθνκίδνληαη σο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο». 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ήηνη ηνπ ρακειφηεξνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ 
ηηκήκαηνο. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο 
Γηαθήξπμεο, γηα  φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, 
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε 
πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 
ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 
λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ζηελ θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε 
ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)», εθεμήο «Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 
αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ 
(ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  

2.4.2.2 Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα 
απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΔΖΓΖ (νη νπνίεο βεβαηψλνληαη απφ ην ηερληθφ ηκήκα ηνπ ΔΖΓΖ), ε αλαζέηνπζα 
αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 
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2.4.2.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  
 
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή 
Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 
ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 
απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4 Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη 
ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 
θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο 
(εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ 
ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ 
ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4412/16) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ 
Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε 
επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθάθειν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε 
θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ.   
 
2.4.2.5 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2716 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

                                                           
16

    Βι.ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Π.Ν.Π., 
(Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ 
νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ 
Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε 
γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 
πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί 
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γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 
ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο 
δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 17 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ18 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά 
θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα 
κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

2.4.2.6 Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
Φνξέα ζηε δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 
κνξθφηππν PDF.  

2.4.2.7 Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε 
επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ 
θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, 
ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199919,  

β) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 
2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

γ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο 
(Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν20.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.4.2.8 ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη 
ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή 
ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή 
Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί 
απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» 
(θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 
παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο 
πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 
ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ 

                                                                                                                                                                                
ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν 
έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο". 

17
   Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 

παξ. 13 ηνπ λ.4412/2016 . Πξβι θαη άξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
18

     χκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΓΓ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ Φχιισλ 
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΚ ζε έληππε κνξθή ή 
απφ ΦΔΚ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, 
ηζρχνπλ αλάινγα νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ..». 

19
   Δλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 

20
   Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα 
πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

2.4.2.9 Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο 
παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο 
άλσ θαθέινπ ζηε γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ (απαηηείηαη άδεηα εηζφδνπ ζην ηξαηφπεδν), είηε 
κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο 
πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ 
επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 
απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 
ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο 
εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε 
ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε 
ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 
αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο 
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην 
ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ 
απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή 
απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 
2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν 
PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2.1 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο  Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 
αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. 

2.4.3.2.2 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ 
ηνπ κε απηνχο ππνρξενχηαη :   

  
 2.4.3.2.2.1 Να δειψζεη επαθξηβψο αλ είλαη δπλαηφλ ηνπο πξνηεηλφκελνπο 
ζπλεξγαδφκελνπο ππεξγνιάβνπο θαη ην πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο. 
 
 2.4.3.2.2.2 Να πξνζθνκίζεη έγγξαθε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ (σο 
παξ. Β7) πεξί δηάζεζεο ζε απηφλ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ θαη εθηέιεζεο θάζε απαηηνχκελεο 
εξγαζίαο.  
 
 2.4.3.2.2.3 Να ζπκπιεξψζεη ηνλ αθφινπζν πίλαθα : 
 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο 
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
αλαζέζεη ζε ππεξγνιάβν 
θαη εθηηκψκελε αμία 

 

Πνζνζηφ 
Τπεξγνιαβίαο 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία 
δήισζεο 
ζπλεξγαζίαο 

    

    

 

 2.4.3.2.2.4 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
ζθφπηκν γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο, δχλαηαη λα δεηά –θαηά ηελ θξίζε ηεο– ηελ 
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξνηεηλφκελνπο 
ππεξγνιάβνπο. 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

2.4.4.1 Ο (ππν)θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ήηνη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε 
oηθovoκηθά ζηνηρεία θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κε ζαθήλεηα, επί πνηλή απνξξίςεσο, 
ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο πξνβιέςεηο : 

2.4.4.1.1 Οη ηηκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα 
δίλνληαη ζε επξψ (€), ελψ ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 
(ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, πξνβιεπφκελνη θφξνη, αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο, ηπρφλ 
ηξαπεδηθά έμνδα ζε πεξίπησζε εκβάζκαηνο ζην εμσηεξηθφ, ηπρφλ έμνδα εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ειέγρσλ, θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο). 

2.4.4.1.2  Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζα γίλεηαη κέρξη δχν (2) δεθαδηθά ςεθία. 

2.4.4.1.3  Πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο δε δίδνληαη ηηκέο ζε επξψ (€) ή θαζνξίδεηαη κ΄ απηέο 
ζρέζε ηνπ επξψ (€) πξνο μέvo λφκηζκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2.4.4.1.4 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
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2.4.4.2 Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο (ΔΖΓΖ), ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε 
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή γηα ηελ παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η» ηεο 
παξνχζαο. ην πξνβιεπφκελν πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 
χζηεκα (ΔΖΓΖ)  ζα αλαγξαθεί ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλνιηθή 
κεληαία δαπάλε γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζε Δπξψ (€) κε αλάιπζε 
κέρξη θαη δχν δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ γηα ηελ 
παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

Οη αλσηέξσ ηηκέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ κεηνδνηψλ βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

2.4.4.3 Παξάιιεια, ζε μερσξηζηά έγγξαθα, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ηα νπνία ζα 
είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ην νπνία ζα επηζπλαθζνχλ σο επηπιεφλ 
δηθαηνινγεηηθά εληφο ηνπ (ππν)θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα αλαιπζεί 
ην αλσηέξσ θφζηνο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «ΗΗΗ» ηεο 
δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή μερσξηζηνχ αξρείνπ 
.pdf, κε ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «ΗΗΗ» ηεο 
δηαθήξπμεο. Γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πηλάθσλ «Α» θαη «Β» 
Παξαξηήκαηνο «ΗΗΗ» ηεο δηαθήξπμεο επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη :  

2.4.4.3.1 πκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

2.4.4.3.2 Μηθξφηεξνο πξνζθεξφκελνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο 
απφ ηα απαηηνχκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η», επηθέξεη 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ην Παξάξηεκα «Η» κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκφο 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηε ζχκβαζε, σο θπζηθή παξνπζία θαζψο θαη 
ε αλαγσγή απηνχ ζε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

2.4.4.3.3 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαζαξηζκνχ αλά άηνκν 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα άηνκα σο θπζηθή παξνπζία. 

2.4.4.3.4 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εξγνδνηηθψλ (αζθαιηζηηθψλ) εηζθνξψλ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

2.4.4.3.5 Οη πξνζθέξνληεο, ππνρξενχληαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ κε Α/Α 3, 
4 θαη 5 ηνπ Πίλαθα «Β» ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα ππνινγίδνπλ, γηα θάζε 
έλα απφ απηά, εχινγν πνζφ, έηζη ψζηε ην άζξνηζκα απηψλ λα αληηζηνηρεί ζε εχινγν 
πνζνζηφ ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. 

2.4.4.3.6 Οη θξαηήζεηο  θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ σο εμήο:  

ΚΡΑΣΖΔΗ = ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (άλεπ ΦΠΑ) ΥΧΡΗ ΚΡΑΣΖΔΗ ΚΑΗ ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Υ 6,27868%. 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ = (ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ άλεπ ΦΠΑ ΥΧΡΗ ΚΡΑΣΖΔΗ ΚΑΗ 
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ – ΚΡΑΣΖΔΗ) Υ 8%. 

Oη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα ην 
ζχλνιν ησλ ρψξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο ησλ ακνηβψλ θαη ηεο αζθάιηζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ σο αλσηέξσ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο 
Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Ζ πξνείζπξαμε θφξνπ εηζνδήκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 8% γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ, επί ηεο θαζαξήο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, αλέξρνληαη, πιένλ 
ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 8%, ζε πνζνζηφ 6,27868 %. 

2.4.4.4 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο 
είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν. 4412/2016, νη δε 
ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε 
ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πρ ζρεηηθά κε ηελ 
νηθνλνκία ηεο πξνκήζεηαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο 
ππφ ηηο νπνίεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηηο εξγαζίεο/ηελ πξσηνηππία ηεο 
πξνηεηλφκελεο ιχζεο).  Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

2.4.4.5 Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο θαη εάλ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο δε δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ζηελ παξάηαζε 
απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο αξρηθνχο.  Ο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ην ακεηάβιεην ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα δηακνξθψζεη ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

2.4.4.6 Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε 
ΔΤΡΧ ή θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, εθφζνλ δεηείηαη ζηνλ δηαγσληζκφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο 
παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, 
πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  
γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ 
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ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, ή δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν 
θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν 
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 
πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ 
επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 
3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο 
είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.4, πεξί θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 

η) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, 
είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, εθεμήο ΔΓΓ, 
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 17 Ννεκβξίνπ 2021, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9:00. 

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα 
κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 
δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα 
ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη 
φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη 
αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 
πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο 
παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, ε θαηάζεζή ηεο ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 
ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ 
πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο, ε ΔΓΓ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 
εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε ΔΓΓ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ πξνζθνκίδεηαη ζην Γξαθείν πκβάζεσλ ηεο 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε.  
 
γ) ηε ζπλέρεηα ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά 
θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή 
ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα 
εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ 
επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε 
θαλνληθή. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο 
πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή όρη ησλ ζρεηηθώλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξόλησλ 
ελζσκαηώλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απόθαζε21] 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  [Επηζεκαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
θιήξσζεο ελζσκαηώλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απόθαζε] 

3.1.2.2 ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη 
ηα αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ 
ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά») θαη ε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε 
κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα 
ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

3.2.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» 

                                                           
21

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλήθεη ν νπζηαζηηθφο 
έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο απφξξηςεο 
πξνζθνξψλ σο αζπλήζηζηα ρακειψλ. Πξβι θαη απφθαζε ηΔ ΔΑ 184/2020 
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ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.8.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.7  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 
απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

3.2.2 Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην 
αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν 
αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε ΔΓΓ, ηα 
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο 
πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο 
άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα 
ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη 
δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα 
πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί 
γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί 
λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε 
ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 
4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη 
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην 
θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 
79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

3.2.3 Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  είλαη εθ πξνζέζεσο 
απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.7 (θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
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3.2.4 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ 
ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

3.2.5 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ 
απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία 
έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

3.2.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔΓΓ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 
ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 
ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο 
ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).  

Ζ Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο 
απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ 
αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα 
«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο 
θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

3.3.2 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ 
έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο 
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο 
ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο 
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ 
ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην 
πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην 
αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ελεκεξψλεηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
3.3.3 Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», λα πξνζέιζεη 
γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 
κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη 
απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, εθφζνλ απηή δεηείηαη ζηνλ 
δηαγσληζκφ, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

3.3.4 Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη 
απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, 
θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

3.4.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο 
ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη 
δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. 
π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 
δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 
ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ 
αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 
βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο . 





 

Σελίδα 40 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε 
θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 
23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε 
εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59. 

3.4.2 Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ 
ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 
363 Ν. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε 
πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ 
πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθπγήο.  

3.4.3 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε 
απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε 
ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-
2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

3.4.4 Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 
θαηάζεζή ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή 
ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 
7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα 
ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα 
έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ 
Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή 
αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
πξάμεο. 

γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην 
αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 
έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 
λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 
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3.4.5 Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη 
ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη 
ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα 
αξρή αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ 
απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο 
έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο 
αίηεζεο αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην 
κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο 
απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ 
άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απνθιεηζηηθά δηπιφηππν 
είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 4412/2016. Με ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο 
αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ 
επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ο δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο 
εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά 
αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο αλαζηνιήο.  

3.4.6 Γηαθνξέο απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ 
κέξνπο ηνπ πιήξεο γλψζε, κεηά ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ 
κέξνπο ηεο κεηά ηελ 1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 λ. 4782/202122 , 
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Με ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη 
αθχξσζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΠΠ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 
δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 
νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ 
απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο 
θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην 
απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

3.5.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, 
αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο ΔΓΓ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 
ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά 
απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 
αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε 
είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο 

                                                           
22

  Βι. ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 140 παξ. 3 θαη 142 παξ. 1 β) Ν. 4782/2021 σο πξνο ηελ 
έλαξμε εθαξκνγήο ησλ λέσλ εηδηθψλ δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 138 λ. 4782/2021, κε ην νπνίν 
επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 
4412/2016 . 
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θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί 
θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

3.5.2 Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16, β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 
παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε 
ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα 
ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη 
δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/16, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

4.1.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ  
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 ζηνηρεία, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. ηελ παξάγξαθν 2.1.5. 
ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο είλαη γλσζηφο ή λα είλαη ζχκθσλε κε ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IV» ηεο παξνχζαο. Σπρφλ δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο απφ ην Τπφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ 
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην 
ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

4.1.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

4.1.3 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ 
ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, 
ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο.  

4.1.4 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

4.1.5 ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξνρή, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

   
4.3.2 Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 
θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην 
ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 
(πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ 
λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ 
ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) 
θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε 
θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε 
θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη 
έλσζε, γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη 
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ 
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, 
ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα 
ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 
ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε 
θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ην αλεθηέιεζην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). Ζ 
ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο 
ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, 
αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

4.6.1.1  ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

4.6.1.2  ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 
έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

4.6.1.3   ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο 
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

4.6.1.4   ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

4.6.1.5  ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

4.6.1.6   ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ δέζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 
ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο. 

 

4.7 Απαηηνχκελα θαηά ηελ Τινπνίεζε ηεο χκβαζεο Γηθαηνινγεηηθά 

O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 
αζθαιίζεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 
λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζε απηή, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηδίσο δε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ.  

Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη 
αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ 
πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο, γηα 
πξφθιεζε δεκηψλ (αλά ζπκβάλ) θαη ζσκαηηθέο βιάβεο ή απψιεηα δσήο. 

 

 





 

Σελίδα 46 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο23  

5.1.1 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ ζε επξψ (€), ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 200 θαη 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

5.1.2 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε (άξζξα 200 θαη 208 ηνπ Ν.4412/16), κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ 
Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο (ΣΥΔ), ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ θαη ε 
εμφθιεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν (Γ.νχηζνπ 
40). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξνο ηελ Τπεξεζία ζην ρξφλν πνπ ζα ηνπ 
δεηεζεί, ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (θαηά ΗΒΑΝ) ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ Σξάπεδα κέζσ ηεο 
νπνίαο ζα γίλεη ε εμφθιεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ηηκνιφγην ζα εθδνζεί ΔΠΗ 
ΠΗΣΧΔΗ. Σν αξκφδην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν (Γ. νχηζνπ 40) πξνβαίλεη ζηελ 
εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζην ινγαξηαζκφ Σξαπέδεο πνπ έρεη δεισζεί θαη ζηελ απφδνζε 
ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο. Ζ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 
εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 
θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ην νπνίν ζα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο, γηα ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ εμφθιεζε, ππεξεζίεο. Καη΄ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη: 

 5.1.2.1  Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο δεδνπιεπκέλεο 
εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, επί πηζηψζεη. 

 5.1.2.2  Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, δειαδή βεβαίσζε 
απφ αξκφδηα Αξρή (ΑΑΓΔ), φηη ν αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο γηα ηα ρξέε ηνπ ζηε 
θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

 5.1.2.3  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

 5.1.2.4  Πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα ζπληάζζνπλ νη επηηξνπέο ειέγρνπ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 6.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (ζην ζχλνιν 4 Δπηηξνπέο). 

 5.1.2.5  Μεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ κε ην πξνζσπηθφ πνπ 
απαζρνιήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. 
πγθεθξηκέλα, αλαγξάθνληαη επθξηλψο ην νλνκαηεπψλπκν, ν ΑΜΚΑ, ε νηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε, ην είδνο θαη ν ρξφλνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ε θαηεγνξία αζθάιηζεο, ην 
χςνο ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 5.1.2.6  Μεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα 
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. 
πγθεθξηκέλα, αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ν ρψξνο θαη ην σξάξην εξγαζίαο γηα θάζε 
εξγαδφκελν. 

 5.1.2.7  Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ κήλα 
πιεξσκήο (δειαδή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ππεξεζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ) ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο αλά κήλα ηφζν ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο φζν 
θαη νη απνδνρέο θάζε εξγαδφκελνπ, κεηά ηνπ αληηγξάθνπ απνδεηθηηθνχ γηα ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ΑΠΓ. 

                                                           
23

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα 
κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να 
επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν 
τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, 
κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων 
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 5.1.2.8  Απνδεηθηηθφ ηξαπέδεο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο εθάζηνπ 
εξγαδφκελνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο 
θαζαξηφηεηαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 5.1.2.9  Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ (ΑΠΓ αληίζηνηρνπ κήλα). 

 5.1.2.10 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηείηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη ζα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκή. 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ εδαθίσλ 5.1.2.2 θαη 5.1.2.3  εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 Απνζαθελίδεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 5.1.2.5 θαη 5.1.2.6 αλσηέξσ ζα θαηαηίζεληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε 
γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ (απαηηείηαη άδεηα εηζφδνπ ζην ηξαηφπεδν), πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
εξγαζηψλ ηνπ θάζε κήλα, νχησο ψζηε λα επηδίδνληαη αθνινχζσο (απφ ηε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ) ζηηο 
αξκφδηεο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαξηά ηα εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα εξγαζίαο αλά ηφπν 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην έξγν εθηειείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 
– θηίξηα, ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.  

5.1.3     Υξφλνο εμφθιεζεο : Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 
ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ππφ ηηο θάησζη 
πξνυπνζέζεηο : 

 5.1.3.1 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ 
πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ (απνδεηθηηθά 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ.). 

 5.1.3.2 Ζ σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαη ηα ινηπά πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
έρεη/νπλ πξνζθνκηζηεί/νχλ ηα πξσηνθφιια νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

5.1.4 Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ : 

 5.1.4.1 Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ παξέρνληα ηελ 
πξνκήζεηα αλάδνρν. 

 5.1.4.2 Με θφξνπο, δαζκνχο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε 
επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν 
πξνζθέξσλ. 

5.1.5 Ζ πιεξσκή – εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη, ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο : 

 5.1.5.1 ην πξσηφθνιιν δε ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 
ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο 
πνηληθψλ ξεηξψλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

 5.1.5.2  Ο αλάδνρνο ζα έρεη πξνζθνκίζεη θαη ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
ζχκβαζε δηθαηνινγεηηθά. 

5.1.6 ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16-02-2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ η.Α΄ 107/9-5-2013) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 
θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζε επηηφθην ην 
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νπνίν είλαη ίζν πξνο ην ζχλνιν ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο (ην επηηφθην πνπ νξίδεη ε 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηηο πιένλ πξφζθαηεο βαζηθέο ηεο πξάμεηο 
αλαρξεκαηνδφηεζεο) ζπλ νθηψ (8,00) επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

5.1.7 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 
δηελέμεσλ. 

5.1.8 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,27868%, νη νπνίεο 
αλαιχνληαη σο θαησηέξσ :  

 Πεξηγξαθή Κξαηήζεσλ Πνζνζηά 

Τπέξ ΜΣΑ 4 % 

Τπέξ ΔΛΟΑΑ 2 % 

Υαξηφζεκν 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ 0,024% 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,07% 

Υαξηφζεκν 3% Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 0,00042% 

Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ) 

0,06% 

Υαξηφζεκν 3% Τπέξ ΑΔΔΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,00036% 

χλνιν 6,27868% 

 

5.1.9 Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ (επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξαγξ. 2 ηνπ 
Ν. 4172/2013 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ελψ ε Τπεξεζία επηβαξχλεηαη κε  
ΦΠΑ 24%.  

5.1.10 Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε 
ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ειιηπή θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, ζε 
ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ ή φηαλ άιινη παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηεο 
Τπεξεζίαο ηελ πξνθαινχλ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο – Πνηληθέο Ρήηξεο 

5.2.1 Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ:   

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ 
σο άλσ πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε 
νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

5.2.2 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην 
νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη 
παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε (εθόζνλ πξνβιέπεηαη) ζηνλ 
έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε 
θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο 
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ 
ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, 
κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ 
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην 
γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ 
απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί 
απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

5.2.3  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο.  
Πνηληθέο ξήηξεο κπνξεί λα επηβάιινληαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πιεκκεινχο εθηέιεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  Δηδηθφηεξα νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% 
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ 
ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 
δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο, 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  
 
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 
ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ24   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 
δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 
6.2. (Γηάξθεηα ζχκβαζεο), 6.3. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 
νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο 
θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221   λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο 
απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο 
πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 
πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη 
εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α 
ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε 
πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη 
θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ 
απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, 
ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

 

5.5 Δπηβνιή Κπξψζεσλ 

5.5.1 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ παξαηεξεζνχλ παξαιείςεηο 
ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί, εθαξκφδνληαη ηα εμήο :  
 
  5.5.1.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή 
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ΄ απηφλ εγγξάθσο απφ ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 

  5.5.1.2 Δάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
αλσηέξσ εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο 
ζχκβαζεο (επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο), δηάθνξεο θπξψζεηο θαη αλάινγα κε ην 
κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζπγθεθξηκέλα : 

                                                           
24

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό 
γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του 
γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ. 
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5.5.1.2.1 Παξερφκελεο Τπεξεζίεο  
 
     Με απνδεθηά απνηειέζκαηα θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα 
κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο δηαθήξπμεο, πνζφ πξνζηίκνπ 
ίζν 20% έσο 100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, 
αvάιoγα κε ην κέγεζνο ππνβάζκηζεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 
 

5.5.1.2.2 Πξνζσπηθφ 
 
    5.5.1.2.2.1 Απνπζία αηφκσλ πνπ είλαη δεισκέλα ζην 
πξφγξακκα θαη δελ αληηθαηαζηάζεθαλ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε απφληα, ίζν κε ην 
2πιάζην έσο ην 5πιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ελφο 
εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 
    5.5.1.2.2.2 Αηεκέιεηε ελδπκαζία (βξψκηθε, ζθηζκέλε 
θιπ), εξηζηηθή θαη απξεπήο ζπκπεξηθνξά, θάπληζκα εληφο ησλ απαγνξεπκέλσλ ρψξσλ 
ηεο Μνλάδαο, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην εκεξήζην θφζηνο έσο ην 
3πιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ελφο εξγαδνκέλνπ, 
αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο.   
 
    5.5.1.2.2.3 Αξγνπνξεκέλε άθημε ή αλαρψξεζε πξηλ ηε 
ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ή ελδηάκεζε απνπζία εξγαδνκέλνπ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε 
ψξα απνπζίαο θαη γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην ⅛  ηνπ 2πιάζηνπ έσο ηνπ 5πιάζηνπ 
εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε 
ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 
   5.5.1.2.3 Μεραληθφο εμνπιηζκφο – Τιηθά  
 
    5.5.1.2.3.1 πζθεπέο ρεηξφο ή ειεθηξηθέο ιηγφηεξεο απφ 
ηηο δεισζείζεο ή πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ή θαηεζηξακκέλα θαη κε αληηθαηαζηαζέληα 
αλαιψζηκα (ζθνπγγαξφπαλα θιπ), πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε ζπζθεπή ή αλαιψζηκν, ίζν 
κε 2% έσο 10% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, 
αλάινγα ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο.  
 
    5.5.1.2.3.2 Υξήζε κε εγθεθξηκέλσλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο 
ή απνιχκαλζεο, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, ίζν κε 5% έσο 
20% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα ηε 
ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 
    5.5.1.2.3.3 Υξεζηκνπνίεζε πιηθνχ ζε δνρείν κε άιιε 
έλδεημε ή άιιε νλνκαζία, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε πιηθφ πνπ εληνπίδεηαη, ίζν κε 20% 
έσο 100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα 
ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 
5.5.2 Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ – πξνζηίκσλ, νη επηηξνπέο ειέγρνπ 
θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ελεξγψληαο είηε 
απηεπάγγειηα απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο 
Μνλάδαο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθε επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα 
ηκήκαηα ησλ Μνλάδσλ. 
 
5.5.3 Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ 
ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
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5.5.4 Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, σο απνηέιεζκα θαθήο ζπκβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ε επηηξνπέο ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο εηζεγνχληαη θαη 
πξνηείλνπλ ηηο πνηλέο. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινχζεζε – Παξαιαβή ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

6.1.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο 
επηηξνπέο παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηνχληαη (4 επηηξνπέο: 1 γηα ηνπ ρψξνπο ηνπ ΓΔΑ, 1 γηα 
ηνπο ρψξνπο ησλ Μ.ΓΔΑ-ΤΠΔΠΑ-ΟΛΚΑ, 1 γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ ηξ. νχηζνπ θαη 1 γηα 
ηνπο ρψξνπο ησλ Αεξνλνκία-ΤΠΖΓ), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο:  

 
6.1.1.1 Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα δηεμάγεηαη θαζεκεξηλά, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε, απφ ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Καζαξηφηεηαο 
πνπ ζα νξίζεη ε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, θαηφπηλ γλσζηνπνίεζεο απφ ηηο Μνλάδεο-Δπηζηαζίεο ζηε 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ηηο ππφςε Δπηηξνπέο. 

 
6.1.1.2 Οη επηηξνπέο ζα ηεξνχλ εκεξνιφγην, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη ε 

εθηέιεζε φισλ ησλ ηαθηηθψλ εξγαζηψλ, ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηαγξαθήο παξαπφλσλ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

 
6.1.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 
απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο θάησζη 
παξαγξάθνπο 6.1.3 θαη 6.1.4 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

 
6.1.3 Αλ ε εθάζηνηε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 
ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

 
6.1.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

 
6.1.4.1 ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 
ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο ή κε ηελ επηβνιή 
ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 5.5 ηεο Γηαθήξπμεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο 
άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

 
6.1.4.2 Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 
παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4412/16. 

 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

6.2.1  Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  σο εμήο: Έλαξμε παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ζηνπο πξνο θαζαξηζκφ ρψξνπο) θαη 
κέρξη ηελ αλάισζε ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (100.000,00€ άλεπ 
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ΦΠΑ), βάζεη ηνπ κεληαίνπ θαηαθπξσζέληνο ηηκήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά 
ηνπ εκεξήζηνπ ηηκήκαηνο (σο πξνθχπηεη κε αλαγσγή 1 κήλαο = 30 εκέξεο), ή κέρξη ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΓΔΑ/Γ6 κέζσ ηεο 
ΤΠ/ΠΑ, φπνην παξέιζεη πξψην. 

6.2.2 Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ 
αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ25. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 
αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 
ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά 
ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε 
άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα 
είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο 
ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 5.2.3 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

                                    

         

                

                                                           
25

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν 
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ-ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΩΝ ΣΩΝ ΓΔΑ, Μ.ΓΔΑ, ΤΠΔΠΑ, ΟΛΚΑ, 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ, ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΖΓ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 
ΚΔΤΩΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΩΝ ΓΔΑ ΚΑΗ ΛΔΥΖ ΜΖΝΗΣΩΝ Μ.ΓΔΑ 

 

ΟΡΟΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΓΔΝΗΚΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί 
αληηθεηκεληθά µε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ, 
είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε µε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχµθσλα µε ηελ θξίζε ηεο αξµφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

ε νξηζκέλα ζεµεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη 
εθηθηή ε πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εµπνξηθά ζήµαηα. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο ηα δεηνχκελα πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ 
ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο µε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Τπνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

1.      Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηε θαζαξηφηεηα ησλ θηεξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - Τπεξεζηψλ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ - 
Αεξνλνκίαο - ΤΠΖΓ θαη Καζαξηζκνχ θεπψλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ-Λέζρεο κεληηψλ 
Μ.ΓΔΑ, ζχµθσλα µε ηνπο ζπλεµµέλνπο πίλαθεο θαη ηα αθφινπζα Παξαξηήκαηα, γηα ηηο 
εκέξεο θαη ψξεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ θαη γεληθψο ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

2.    ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο νηθνλνµηθφο θνξέαο 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε λνµνζεζία, ηηο θείµελεο πγεηνλνµηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο 
δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηέο. 

3. Ο θαζαξηζµφο ησλ ρψξσλ-παινπηλάθσλ ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. 

4. Ωο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζµνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνµηδή ησλ 
απνξξηµµάησλ πνπ ζα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηηο ζπζηάζεηο ηεο εθάζηνηε Δπηηξνπήο ή ηεο 
Μνλάδαο-Τπεξεζίαο. 

5. Ο αλάδνρνο νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία 
µεραλήµαηα, πιηθά θαη εμνπιηζµφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο επίζεο 
ζάθνπο απνξξηκκάησλ.  

6. Σα µεραλήµαηα θαη ν εμνπιηζµφο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
θαζαξηζµνχ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν 
θαη απφ εµθάληζε. 

7. Ο αλάδνρνο νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 
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πιηθά θαζαξηζµνχ,  ηα  νπνία  ζα  είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ηνπο ρψξνπο 
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηά ηνπο λα απνδεηθλχεηαη 
κε αλάινγα, πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, πηζηνπνηεηηθά. 

8. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ µεραλεµάησλ ν αλάδνρνο νηθνλνµηθφο θνξέαο 
είλαη ππνρξεσµέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη αµέζσο, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο 
έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε. 

9. Οη Μνλάδεο-Τπεξεζίεο ζα ππνδείμνπλ ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ  θνξέα  ηνπο 
αληίζηνηρνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα είλαη δπλαηή ε  θχιαμε-ηνπνζέηεζε ησλ 
εξγαιείσλ, ησλ µεραλεµάησλ θαη ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 
απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ  ηνπ ή απνζήθε γηα ηα θαζαξηζηηθά. Ο αλάδνρνο έρεη 
ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ µε δηθά 
ηνπ έμνδα, µφιηο απηά δεηεζνχλ απφ ηε Μνλάδα-Τπεξεζία. Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη 
γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη 
απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί ηνπ ζηνπο ππφ θαζαξηζκφ ρψξνπο. 

10. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο 
ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη µε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ησλ 
Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ. 

11. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  
νπνηαζδήπνηε δεµηάο, βιάβεο ή αηπρήκαηνο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

12. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία 
µε ηνπο αξκφδηνπο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ θαη κε ηηο Δπηηξνπέο µε ζθνπφ ηελ 
επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ. 

13. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά αµέζσο θάζε 
έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ΄ 
απηφλ απφ ηηο επηηξνπέο Παξαιαβήο ησλ ππφςε ππεξεζηψλ. 

14. Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη 
ε  ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ, λα ελνρινχληαη, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο. 

15. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε 
ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηα πξνο 
θαζαξηζκφ θηίξηα-ζηξαηησηηθνχο ρψξνπο (Μνλάδεο-Τπεξεζίεο), κεηά ην ηέινο ηεο 
εξγαζίαο ηνπο. 

16. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβαξχλεηαη µε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ 
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (φπσο ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, 
κεραλήκαηα, εμνπιηζµφ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ). 

17. Ο  αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  δελ  επηβαξχλεηαη  µε  δαπάλεο  χδξεπζεο,  
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ, ηα νπνία βαξχλνπλ ηελ 
Πνιεκηθή Αεξνπνξία (ΠΑ). 

19. Απαγνξεχεηαη  ζηνλ  αλάδνρν  νηθνλνµηθφ  θνξέα  λα  δηαθφςεη  γηα  
νηνδήπνηε ιφγν  ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

Σήξεζε θαλνληζκψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
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1. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη 
λα ζπκκνξθψλεηαη µε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε 
θάζε κεηαβνιή ηνπο. 

2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο 
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη αµέζσο ζηε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ ηηο νδεγίεο 
πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηα 
έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξµφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά µε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 

3. Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξµφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ 
θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ µε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο. 

Πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 

1. Ο   αλάδνρνο   νηθνλνκηθφο   θνξέαο   ππνρξενχηαη   λα   δηαζέζεη   έκπεηξν   
πξνζσπηθφ   (µε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο) πνπ δελ ζα 
ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα µε 
ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. 

2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε 
θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα πινπνηνχληαη νη λνµνζεηηθέο απαηηήζεηο. 
Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

3. Ο  αλάδνρνο  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  ππνρξενχηαη  ζηελ  απαξέγθιηηε  ηήξεζε 
ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά µε ηελ 
παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ 
θαη ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηνπο ζην πξνζσπηθφ ηνπ, νη νπνίεο ζε θαµία πεξίπησζε δελ 
µπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Γεληθή 
πιινγηθή χµβαζε Δξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ηελ 
ηήξεζε ηνπ λνµίµνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο 
ππνρξέσζεο  απηήο  δίλεη  ην  δηθαίσλα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα  µνλνµεξή  θαηαγγειία  
ηεο ζπµβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

4. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείµελεο δηαηάμεηο 
ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη µφλνο 
ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη. 

5. ηα γξαθεία αζθάιεηαο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη νη 
ππεξεζίεο (γηα ηνπο ρψξνπο ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΤΠΔΠΑ-ΟΛΚΑ ζηελ αζθάιεηα ηεο Μ.ΓΔΑ, γηα ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ ζην γξαθείν αζθάιεηαο ηνπ ηξαηνπέδνπ θαη γηα 
ηνπο ρψξνπο ησλ Αεξνλνκίαο-ΤΠΖΓ ζην γξαθείν αζθαιείαο ηεο Αεξνλνκίαο), ζα 
παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΦΚΑ ή ζε φπνην άιιν 
δεµφζην αζθαιηζηηθφ νξγαληζµφ ππάγνληαη. Αιινδαπνί µπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ µφλν 
εθ΄ φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξαµνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο 
εξγνδφηεο µπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή 
ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ µε ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

6. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνµηθφ θνξέα 
ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη 
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο 
νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ. Ο εξγαδφκελνο δελ έρεη θαµία 
αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ηελ ΠΑ. 

7. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ θαµία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο µε 
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ηελ Τπεξεζία, νη δε µηζζνί θαη αµνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνµνζεζία, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν µφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ µε 
ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  µε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ΄ αθνξµήο 
ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

8. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θαζεκεξηλά 
ηνπιάρηζηνλ ηνλ νξηδφκελν ζην παξφλ Παξάξηεκα  πξνζσπηθφ, γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ 
ρψξσλ.  

9. Ο  αλάδνρνο  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  ππνρξενχηαη  λα  θαηαξηίζεη  πξφγξαµµα  
εξγαζίαο  γηα  ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν κεληαίν 
πξφγξαµµα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην 
σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηελ 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ ηέινο ηνπ εθάζηνηε ηξέρνληνο κελφο γηα ηνλ επφκελν κήλα. 

10. Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα 
λνµνζεζία. 

11. ε  πεξίπησζε  ζπζηεκαηηθήο  απνπζίαο  πξνζσπηθνχ  θαη  µε  ηήξεζεο  ηνπ  
πξνβιεπφκελνπ πξνγξάµµαηνο ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσµα θαηαγγειίαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

12. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη µεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαιαµβάλνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά 
φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά µε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ.   

13. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί 
απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε 
εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 

14. ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζµφ ησλ 
Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, µε δηθή ηνπ 
δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άµεζα ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζµφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα 
θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε παξαιεθζεί. 

15. Σν  πξνζσπηθφ  νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνµηθήο πγείαο θαη 
πγηεηλήο,  θέξεη δε θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

16. Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηµν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά 
ηνλ αλάδνρν. Οη ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθεο 
θαη ίδηεο απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη ρξψµαηνο. Δπίζεο ηα ππνδήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. 

17. Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο θαη λα 
αλαγξάθνπλ ηελ επσλπµία θαη ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ.  

18. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ 
ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εµθαλέο ζεµείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε νπνία ζα 
θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) νλνκαηεπψλπκν 3)  θηίξην-Μνλάδα πνπ 
απαζρνινχληαη 4) επσλπµία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 

19. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δηαζέηεη Δπφπηε γηα ηνλ έιεγρν θαη ην 
ζπληνληζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ηηο θαζεκεξηλέο.  
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Τιηθά – Σερληθή θαζαξηφηεηαο 

 1.  Σνλ αλάδνρν νηθνλνµηθφ θνξέα βαξχλνπλ ηα έμνδα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, 
κεραλεκάησλ θαη ζάθσλ θαζαξηφηεηαο. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη µε ζρεηηθά 
έγγξαθα φηη είλαη άξηζηεο   πνηφηεηαο θαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ 
ηελ θείκελε λνµνζεζία. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ πξέπεη  λα  είλαη  αλζεθηηθνί  θαη  λα 
απνηξέπνπλ ηελ δηαξξνή πγξψλ. 

2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε 
ησλ πιηθψλ θαζαξηζµνχ, απνιχκαλζεο, πιεξνθνξηαθά έληππα, δειηία δεδνκέλσλ 
αζθαιείαο. Γηα ηα πιηθά απνιχκαλζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ε έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο 
απφ ηνλ ΔΟΦ. Σν απνξξππαληηθά  λα θέξνπλ αξηζµφ έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεµείν ηνπ 
Κξάηνπο θαη λα είλαη δηαθξηηηθά αξσκαηηζκέλα. 

3. Σα απνιπκαληηθά φπσο θαη νη ελψζεηο ρισξίνπ (ριψξην θαη δηζθία 
∆ηρισξντζνθπαλνπξηθνχ Ναηξίνπ) δαπέδσλ – επηθαλεηψλ λα έρνπλ άδεηα ΔΟΦ. Να 
αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ ρισξίνπ (4% έσο 6%)  ή ηα ppm πνπ απνδεζκεχεη 
αλά ιίηξν λεξνχ θαη γεληθφηεξα ε ζχλζεζή ηνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 
ιήμεο. 

4. Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ 
θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 
θηεξίσλ. 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Α. ΥΩΡΟΗ 

 

1. ΥΩΡΟΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: 

 

 α. ΚΣΖΡΗΟ ΓΔΑ (1.390,06 m2): 

 

  (1) Πχιε Αλσηάησλ: Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ρψξνο (163 m2). 

  (2) Ηζφγεην: Σνπαιέηεο (42 m2).  

  (3) 1νο, 2νο, 3νο, 5νο φξνθνο: Γξαθεία Γηεπζπληψλ θαη Τπαζπηζηεξίσλ 
Κιάδσλ ΓΔΑ (240,42 m2). 

  (4) Τπφγεην (κ.Σ-Ζ/Ζιεθηξνινγείν), 1νο, 2νο, 3νο, 5νο, 6νο φξνθνο: 
Σνπαιέηεο (282 m2). 

  (5) 4νο Όξνθνο: Γξαθεία, ηνπαιέηεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη- δηάδξνκνη, 
πιαηχζθαια αλειθπζηήξσλ (262,64 m2), πιελ ΚΔΑΠΔ. 

(6) 7νο Όξνθνο: Λέζρε Αμησκαηηθψλ - Μαγεηξεία: 

   (α) Αίζνπζεο, ηνπαιέηεο θαη δηάδξνκνο Λέζρεο-Μαγεηξείσλ (400 
m2). 

   (β) Πιχζηκν – Καζαξηζκφο: δεθαπέληε (15) πεξίπνπ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ εθηηκψκελνπ πιήζνπο 1.500 πηάησλ θαη 2.000-2.500 
καραηξνπίξνπλσλ, ρεηξσλαθηηθά θαη κε ηε ρξήζε 1 πιπληεξίνπ πηάησλ, 1 πιπληεξίνπ 
πνηεξηψλ θαη 1 ηνχλει ηαςηψλ. 
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β. ΚΣΖΡΗΟ Μ.ΓΔΑ (476,83 m2): 

 

  (1) Λέζρε κεληηψλ θαη Μαγεηξεία Μ.ΓΔΑ: 

   (α) Αίζνπζεο, ηνπαιέηεο θαη δηάδξνκνο Λέζρεο-Μαγεηξείσλ (200 
m2). 

   (β) Πιχζηκν – Καζαξηζκφο: ελλέα (9) πεξίπνπ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ θαη είθνζη δχν (22) κε είθνζη πέληε (25) καγεηξηθψλ ζθεπψλ (ηαςηά θαη 
θαηζαξφιεο). 

  (2) Ηαηξεία Μ.ΓΔΑ: Γξαθεία, ηνπαιέηεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, 
εμεηαζηήξηα, εμσηεξηθφο ρψξνο εηζφδνπ ηαηξείσλ (155 m2). 

  (3) 1νο φξνθνο: Σνπαιέηεο (18,66 m2). 

  (4) 2νο φξνθνο: αίζνπζα αλαςπρήο-θνπδίλα (15 m2), ηνπαιέηεο 
Γηνηθεηεξίνπ (18,66 m2), ηνπαιέηεο Μ. Σ-Ζ (12 m2). 

  (5) ΜΔΣ: Σνπαιέηεο (15,51 m2). 

  (6) ΔΦ: Σνπαιέηεο Αλδξψλ – Γπλαηθψλ (30 m2). 

  (7) Δ/ΑΦ: Σνπαιέηεο (12 m2). 

 

 γ. ΚΣΖΡΗΟ ΤΠΔΠΑ (170 m2): Τπφγεην, ηζφγεην, 1νο, 2νο φξνθνο: Σνπαιέηεο 
(170 m2). 

 

 δ. ΚΣΖΡΗΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ (556,10 m2): 

 

  (1) ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΑΔΡΟΓΗΚΔΗΟΤ (1νο - 2νο φξνθνο): Γξαθεία 207, 209, 
210, 212, 213, 215, 216, 217 (Δηζαγγειίαο), Κνηλφρξεζηνη ρψξνη – δηάδξνκνη – αζαλζέξ 
Αεξνδηθείνπ θαη Δηζαγγειίαο, Σνπαιέηεο Αλδξψλ – Γπλαηθψλ Αεξνδηθείνπ θαη Σνπαιέηεο 
Δηζαγγειίαο (387,00 m2). 

  (2) ΔΛΤΑ (2νο φξνθνο): ηνπαιέηεο (34,40 m2). 

  (3) ΓΣ/Α (2νο φξνθνο): ηνπαιέηεο (34,40 m2). 

  (4) ΔΛΓΑ/Α (3νο φξνθνο): ηνπαιέηεο (34,40 m2). 

  (5) ΤΠ/ΠΑ (4νο φξνθνο): θπιηθείν (θνπδίλα), ηνπαιέηεο (53,90 m2). 

  (6) Γσκάηην Αμθνχ Τπεξεζίαο (5νο φξνθνο): 12 m2. 

 

  ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΧΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: 2.592,99 m2 

 

2. ΥΩΡΟΗ ΜΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: 

 

 α. ΚΣΖΡΗΟ ΓΔΑ (8.547,65 m2): 

 

  (1) Τπφγεην: Αίζνπζεο, δηάδξνκνη-θνηλφρξεζηνη ρψξνη, θνπδίλα θαη 
ινηπνί ρψξνη ΚΔΠΗΥ 402,71 m2. 

  (2) Ηζφγεην: Γηάδξνκνη, γξαθεία, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πιαηχζθαια 
αλειθπζηήξσλ, θιηκαθνζηάζην, παινπίλαθεο ηζνγείνπ (1.420 m2). 
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  (3) 1νο, 2νο, 3νο, 4νο (κφλν ην ΚΔΑΠΔ), 5νο, 6νο φξνθνο: Γξαθεία (πιελ 
γξαθείσλ-ππαζπηζηεξίσλ ησλ Γηεπζπληψλ Κιάδσλ), θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πιαηχζθαια 
αλειθπζηήξσλ, αλειθπζηήξεο (δάπεδα αλειθπζηήξσλ θαη πφκνια), θιηκαθνζηάζην, 
παινπίλαθεο (6.476,94 m2). 

  (4) Αίζνπζα 500 (Ακθηζέαηξν 5νπ νξφθνπ): Πξνζάιακνο, ακθηζέαηξν, 
ηνπαιέηεο ακθηζεάηξνπ: 248 m2. 

  (5) 7νο Όξνθνο: Παξάζπξα Λέζρεο Αμησκαηηθψλ. 

 

 β. ΚΣΖΡΗΟ Μ.ΓΔΑ (1.822,49 m2): 

 

  (1)  1νο φξνθνο: Γξαθεία, θνηλφρξεζηνο ρψξνο θσηνηππηθνχ, 
δηάδξνκνο, πιαηχζθαιν, θιηκαθνζηάζην, παινπίλαθεο νξφθνπ (435 m2). 

  (2) 2νο φξνθνο: Γξαθεία (πιελ γξαθείνπ No.1 ηνπ κήλνπο Σ-Ζ), 
Αίζνπζα πζθέςεσλ, Αίζνπζα αλαςπρήο κήλνπο Σ-Ζ (θνπδίλα), δσκάηην ρεηξηζηή Α΄ 
ΚΔΠΗΚ, δηάδξνκνο, παινπίλαθεο νξφθνπ (403,94 m2). 

  (3) Γξαθεία ΔΦ, ΜΔΣ, ΑΦ, Δ, Ζιεθηξνινγείν (870,76 m2), 
δηάδξνκνη ΔΦ, ΜΔΣ, ΑΦ/Δ (31 m2, 17 m2, 5 m2) θαη παινπίλαθεο κελψλ. 

  (4) Γξαθεία ΑΚΔΦ, ΒΔΑΜ, ΔΑΜ, Πεξηπφινπ – Σειεθσληθφ Κέληξν  
(59,79 m2) θαη παινπίλαθεο γξαθείσλ. 

 

 γ. ΚΣΖΡΗΟ ΤΠΔΠΑ (4.700,00 m2):   Τπφγεην, Ηζφγεην, 1νο, 2νο 
φξνθνο: Γξαθεία, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πιαηχζθαια, θιηκαθνζηάζην, παινπίλαθεο θηεξίνπ 
(4.700,00 m2). 

 

 δ. ΚΣΖΡΗΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ (1.477,90 m2): 

 

  (1) Γξαθεία Δηζαγγειίαο (2νο φξνθνο): 206, 208, 211, 214, 218, 219, 
219Α (100,00 m2). 

  (2) Γξαθείν ΠΑΤΒΔΣΑ (3νο φξνθνο): 79 m2 

  (3) Γξαθείν Aζθαιείαο (5νο φξνθνο): 31 m2 

  (4) Γξαθείν Θξεζθεπηηθνχ (5νο φξνθνο) : 15,5 m2 

  (5) ΣΑΑ (5νο φξνθνο): 122 m2 

  (6) Λνηπνί ρψξνη ΤΠ/ΠΑ - ΔΛΓΑ/ΑΘ - ΔΛΤΑ - ΓΣ/Α, (γξαθεία, 
πιαηχζθαια, θιηκαθνζηάζην θαη παινπίλαθεο θηεξίνπ): (1.130,40 m2). 

 

 ε. ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΑΚΔΣΑ: 

 

  (1) ΚΣΖΡΗΟ ΤΠΖΓ (700 m2): 

 

   (α) Αίζνπζεο δηαθξίβσζεο: 400 m2. 

   (β) Σνπαιέηεο: 50m2. 

   (γ) Λνηπνί ρψξνη γξαθείσλ / απνζεθψλ: 250 m2. 
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  (2) ΚΣΖΡΗΟ ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ (1.150,00 m2): 

 

   (α) Γξαθεία, θνηλφρξεζηνη ρψξνη: 1.000 m2. 

   (β) Σνπαιέηεο: 150m2. 

 

  (3) ΚΣΖΡΗΟ ΜΖΝΟΤ ΜΟΤΗΚΖ: 

 

   (α) Γξαθεία, θνηλφρξεζηνη ρψξνη: 400 m2  

   (β) Σνπαιέηεο: 70 m2 

 

  ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΧΝ ΜΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: 18.868,04 m2 

 

  ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΩΝ: 21.461,03 (2.592,99 m2 + 18.398,04 m2) 

 

Β. ΔΡΓΑΗΔ (Πξνγξακκαηηζκφο - πρλφηεηα - Σξφπνο Καζαξηζκνχ) 

 

 Όινη νη πξναλαθεξφκελνη ρψξνη ζα θαζαξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

1. ΥΩΡΟΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: 

 

 α. Λέζρε Αμησκαηηθψλ θαη Μαγεηξεία Κηεξίνπ ΓΔΑ (7νο φξνθνο ΓΔΑ): 

 

  (1) Πιχζηκν – Καζαξηζκφο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ. 

  (2) θνχπηζκα – θνπγγάξηζκα δαπέδσλ ησλ αηζνπζψλ, ησλ 
ηνπαιεηψλ, απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ εληφο ησλ εμσηεξηθψλ θάδσλ 
επζχλεο Μ.ΓΔΑ. 

 

 β. Λέζρε κεληηψλ θαη Μαγεηξεία Κηεξίνπ Μ.ΓΔΑ: 

 

  (1) Πιχζηκν – Καζαξηζκφο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη καγεηξηθψλ 
ζθεπψλ. 

  (2) θνχπηζκα – θνπγγάξηζκα δαπέδσλ ησλ αηζνπζψλ, ησλ 
ηνπαιεηψλ, απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ εληφο ησλ εμσηεξηθψλ θάδσλ 
επζχλεο Μ.ΓΔΑ.  

 

 γ. Σνπαιέηεο θηεξίσλ ΓΔΑ – Μ.ΓΔΑ –ΤΠΔΠΑ – ηξαηφπεδν νχηζνπ: 
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  (1) Όια ηα είδε πγηεηλήο θαζαξίδνληαη κε απνξξππαληηθά βαζέσο 
θαζαξηζκνχ (ιεθάλεο, ληπηήξεο, νπξεηήξεο, ληνπδηέξεο, θιπ), νκνίσο, φια ηα κέξε απφ 
αλνμείδσην ράιπβα θαζαξίδνληαη κε ηα θαηάιιεια πξντφληα. 

 

  (2) Απνιχκαλζε ιεθαλψλ θαη θαζηζκάησλ ηνπαιέηαο. 

 

  (3) Έγρπζε απνιπκαληηθνχ θαη δηαιπηψλ πξντφλησλ, αθαίξεζεο 
αζβεζηνχρσλ ππνιεηκκάησλ ζε ιεθάλεο ηνπαιέηαο θαη νπξεηήξεο, πξνθεηκέλνπ λα 
παξαηαζεί ε θαζαξηζηηθή δξάζε. 

 

  (4) Αθαίξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαιαζψλ αρξήζησλ, αιιαγή - 
ηνπνζέηεζε θαηλνχξγηαο ζαθνχιαο θαη πιχζε, φηαλ απαηηείηαη. 

 

  (5) Πιχζε ησλ πιαθηδίσλ ηνπ δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ θαη λεξφ. 

 

  (6) Καζαξηζκφο ησλ πηγθάι, ρεηξνιαβψλ - πφκνισλ ησλ πνξηψλ. 

 

  (7) Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ. 

 

  (8) Αληηθαηάζηαζε ξνιψλ ραξηηνχ ηνπαιέηαο, ρεηξνπεηζεηψλ, 
ζαπνπληνχ θαη απνξξππαληηθνχ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

 

  (9) πκπιήξσζε ρεηξνπεηζεηψλ θαη πγξνχ θαζαξηζκνχ ρεξηψλ, φπνπ 
απαηηείηαη, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φιεο ηεο εκέξαο. 

 

 δ. Γξαθεία - Κνηλφρξεζηνη ρψξνη - Γηάδξνκνη θηεξίσλ ΓΔΑ – Μ.ΓΔΑ – 
ηξαηφπεδν νχηζνπ: 

 

  (1) θνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα ρψξσλ θαη μεζθφληζκα επηθαλεηψλ. 

 

  (2) Αθαίξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαιαζψλ αρξήζησλ, αιιαγή - 
ηνπνζέηεζε θαηλνχξγηαο ζαθνχιαο θαη πιχζε θαιαζψλ, φηαλ απαηηείηαη. 

 

  (3) Απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ εληφο ησλ εμσηεξηθψλ 
θάδσλ επζχλεο Μ.ΓΔΑ θαη ησλ δεκνηηθψλ θάδσλ έμσ απφ ην θηήξην ηξαηνπέδνπ 
νχηζνπ, αληίζηνηρα. 

2. ΥΩΡΟΗ ΜΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: 

 

 α. Κηήξηα ΓΔΑ – Μ.ΓΔΑ – ΤΠΔΠΑ – ηξαηφπεδν νχηζνπ: 

 

  (1) Πεξηζπιινγή θαη απνθνκηδή απνξξηκκάησλ: Αθαίξεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ θαιαζψλ αρξήζησλ, αιιαγή - ηνπνζέηεζε θαηλνχξγηαο ζαθνχιαο, 
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πιχζε θαιαζψλ, φηαλ απαηηείηαη, ηξείο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (Γεπηέξα - Σεηάξηε - 
Παξαζθεπή) θαη κεηαθνξά θαη απφξξηςε απηψλ εληφο ησλ εμσηεξηθψλ θάδσλ επζχλεο 
Μ.ΓΔΑ θαη ησλ δεκνηηθψλ θάδσλ έμσ απφ ην θηήξην ηξαηνπέδνπ νχηζνπ, αληίζηνηρα. 

 

  (2) θνχπηζκα θαη θνπγγάξηζκα ρψξσλ (πιελ ΚΔΠΗΥ - Αίζνπζα 500): 
κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα. 

 

  (3) ΚΔΠΗΥ (ππφγεην) - Αίζνπζα 500 (Ακθηζέαηξν 5νπ νξφθνπ): 
θνχπηζκα θαη θνπγγάξηζκα ρψξσλ: κία (1) θνξά ζηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

 

  (4) Καζαξηζκφο πφκνισλ - πνξηψλ αλειθπζηήξσλ: Μία (1) θνξά ζηηο 
δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

 

  (5) Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ ακθίπιεπξα:  

 

   α/ 4νο φξνθνο ΓΔΑ: παινπίλαθεο θαη κπαιθνλφπνξηεο, κία (1) 
θνξά ζηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

   β/ 7νο φξνθνο ΓΔΑ: Λέζρε Αμησκαηηθψλ – Μαγεηξεία, κία (1) 
θνξά ζηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

   γ/ ε ππφινηπνπο νξφθνπο ΓΔΑ θαη θηεξίσλ Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - 
ηξαηνπέδνπ νχηζνπ: κία (1) θνξά ην κήλα. 

 

 β. ΤΠΖΓ: 

 

  (1) πρλφηεηα Καζαξηζκνχ: Γχν (2) θνξέο / εβδνκάδα γηα ηηο αίζνπζεο 
δηαθξίβσζεο θαη ηηο ηνπαιέηεο θαη κία (1) θνξά / εβδνκάδα γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο.  

  (2) Σξφπνο Καζαξηζκνχ: θνχπηζκα / ζθνπγγάξηζκα θαη γεληθφο 
θαζαξηζκφο (μεζθφληζκα επηθαλεηψλ, φπνπ απαηηείηαη) θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, γξαθείσλ 
θαη αηζνπζψλ δηαθξίβσζεο. 

 

  (3) Καζαξηζκφο ηνπαιεηψλ: 

   (α) Όια ηα είδε πγηεηλήο θαζαξίδνληαη κε απνξξππαληηθά 
βαζέσο θαζαξηζκνχ (ιεθάλεο, ληπηήξεο, νπξεηήξεο, ληνπδηέξεο, θιπ), νκνίσο, φια ηα 
κέξε απφ αλνμείδσην ράιπβα θαζαξίδνληαη κε ηα θαηάιιεια πξντφληα. 

   (β) Απνιχκαλζε ιεθαλψλ θαη θαζηζκάησλ ηνπαιέηαο. 

   (γ) Έγρπζε απνιπκαληηθνχ θαη δηαιπηψλ πξντφλησλ, αθαίξεζεο 
αζβεζηνχρσλ ππνιεηκκάησλ ζε ιεθάλεο ηνπαιέηαο θαη νπξεηήξεο, πξνθεηκέλνπ λα 
παξαηαζεί ε θαζαξηζηηθή δξάζε. 

   (δ) Αθαίξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαιαζψλ αρξήζησλ, 
αιιαγή- ηνπνζέηεζε θαηλνχξγηαο ζαθνχιαο θαη πιχζε, φηαλ απαηηείηαη. 

   (ε) Πιχζε ησλ πιαθηδίσλ ηνπ δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ θαη 
λεξφ. 

   (ζη) Καζαξηζκφο ησλ πηγθάι, ρεηξνιαβψλ - πφκνισλ ησλ 
πνξηψλ. 
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   (δ) Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ. 

   (ε) Αληηθαηάζηαζε ξνιψλ ραξηηνχ ηνπαιέηαο, ρεηξνπεηζεηψλ, 
ζαπνπληνχ θαη απνξξππαληηθνχ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

   (ζ) πκπιήξσζε ρεηξνπεηζεηψλ θαη πγξνχ θαζαξηζκνχ ρεξηψλ, 
φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φιεο ηεο εκέξαο. 

 

 γ. ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ - ΜΖΝΟ ΜΟΤΗΚΖ: 

 

  (1) πρλφηεηα Καζαξηζκνχ: Γχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ηηο 
ηνπαιέηεο θαη κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο. 

 

  (2) Σξφπνο Καζαξηζκνχ: θνχπηζκα / ζθνπγγάξηζκα θαη γεληθφο 
θαζαξηζκφο (μεζθφληζκα επηθαλεηψλ, φπνπ απαηηείηαη) θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, γξαθείσλ. 

  (3) Καζαξηζκφο ηνπαιεηψλ: κε ηνλ ίδην σο άλσ ηξφπν φπσο 
πεξηγξάθεηαη γηα ΤΠΖΓ. 

 

3. ΩΡΑΡΗΟ Απαζρφιεζεο: 

 

 α. Λέζρε Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ: 11.00 – 18.00 γηα ην άηνκν επηάσξεο (7) 
απαζρφιεζεο θαη 12:00-18:00 γηα ην άηνκν εμάσξεο (6) απαζρφιεζεο (κφλν εξγάζηκεο 
εκέξεο). 

 

 β. Λέζρε κεληηψλ θαη Μαγεηξεία Μ.ΓΔΑ: 10.00 – 16.00 (θαζεκεξηλέο & 
αξγίεο). 

 

 γ. Λνηπνί ρψξνη ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ: 06.00 – 12.00 (κφλν εξγάζηκεο 
εκέξεο). 

 

 δ. Υψξνη ηξαηνπέδνπ νχηζνπ: 07.00 – 13.00 (κφλν εξγάζηκεο εκέξεο). 

 

 ε. Υψξνη ΤΠΖΓ -ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ-Μ.ΜΟΤΗΚΖ: 08:00 - 14:00 (κφλν 
εξγάζηκεο εκέξεο). 

 

Γ. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

 

1. Σν ειάρηζην πξνζσπηθφ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ έρεη σο θάησζη: 

 

 α. Καζεκεξηλέο: 

  (1) Έλα (1) άηνκν γηα επηά (7) ψξεο, ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ - 
Μαγεηξεία ηνπ ΓΔΑ. 

  (2) Οθηψ (8) άηνκα γηα έμη (6) ψξεο, δειαδή: 
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   (α) Έλα (1) άηνκν ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ - Μαγεηξεία ηνπ ΓΔΑ. 

   (β) Έλα (1) άηνκν ζηε Λέζρε κεληηψλ θαη Μαγεηξεία ηεο 
Μ.ΓΔΑ. 

   (γ) Πέληε (5) άηνκα ζηνπο ρψξνπο ησλ θηεξίσλ ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-
ΤΠΔΠΑ. 

   (δ) Έλα (1) άηνκν ζην θηήξην ηνπ ηξαηνπέδνπ νχηζνπ. 

  (3) Σέζζεξα (4) άηνκα γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο ζηνπο ρψξνπο ησλ 
θηεξίσλ ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΤΠΔΠΑ. 

 β. Καζεκεξηλέο [ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα έμη (6) ψξεο/επίζθεςε]: 

  (1) Έλα (1) άηνκν ζην θηήξην ηεο ΤΠΖΓ. 

  (2) Γχν (2) άηνκα ζε Αεξνλνκία - κήλνο Μνπζηθήο 

 

 γ. αββαηνθχξηαθα – Αξγίεο: Έλα (1) άηνκν γηα έμη (6) ψξεο ζηε Λέζρε 
κεληηψλ θαη Μαγεηξεία ηεο Μ.ΓΔΑ.  

 

2. Αλαγσγή εξγαησξψλ ζε εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο: Οη απαηηνχκελεο 
εξγαηψξεο είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακεο κε έληεθα (11) πεξίπνπ άηνκα πιήξνπο 
απαζρφιεζεο (ψξεο πιήξνπο απαζρφιεζεο αλά εξγαδφκελν: 40 ψξεο / εβδνκάδα), 
δειαδή νη 421 ζπλνιηθέο ψξεο απαζρφιεζεο ηελ εβδνκάδα αληηζηνηρνχλ ζε 421 / 40 = 
10,525 δειαδή 11 πεξίπνπ εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

 

3. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηα άηνκα πνπ απνπζηάδνπλ ζα 
αληηθαζίζηαληαη. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αληηθαηάζηαζε 
απηψλ πνπ απνπζηάδνπλ ζα είλαη εμεηδηθεπκέλν, ελδεδπκέλν κε θαηάιιειε εηνηκαζία θαη 
ζα θέξεη αηνκηθή θάξηα αλαγλψξηζεο κε ηε θσηνγξαθία θαη ην φλνκα ηνπ. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ πξνέξρεηαη απφ ρψξα 
µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε άδεηα δηακνλήο θαη 
εξγαζίαο ζηε ρψξα. 

 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ζ Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη δσξεάλ ζηνλ αλάδνρν ην απαξαίηεην γηα 
ηνλ θαζαξηζκφ λεξφ θαη ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα αλαιψζηκα είδε θαζαξηφηεηαο βαξχλνπλ 
απνθιείζηεθα ηνλ αλάδνρν 
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2. Ζ Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη ζηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακηά επηβάξπλζε, 
έλα ρψξν γηα ηελ θχιαμε ησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη αλαιψζηκσλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο, 
θαζψο θαη ρψξν γηα ρξήζε σο απνδπηήξην γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

Δ. ΔΡΓΑΛΔΗΑ - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΑ 

 

1. Δξγαιεία - Μεραλήκαηα - Αλαιψζηκα: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ή 
λα εμαζθαιίδεη φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ην έξγν. 
πγθεθξηκέλα: 

 

 α. θνχπηζκα-Καζάξηζκα: 

 

  (1) Δπαγγεικαηηθή(εο) ειεθηξηθή(εο) ζθνχπα(εο). 

  (2) Σξφιετ θαζαξηζκνχ (έλα αλά ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη' ειάρηζην). 

  (3) θνχπεο ζθιεξέο. 

  (4) Παληά θαζαξηζκνχ δηαθφξσλ ρξσκάησλ αλαιφγσο ρξήζεσλ. 

  (5) Φαξάζηα. 

 

 β. Απνθνκηδή: άθνπο απνξξηκκάησλ. 

 

 γ. Ξεζθφληζκα: 

 

  (1) Βνχξηζεο γηα μαξάρληαζκα. 

  (2) Φηεξά. 

 

 δ. θνπγγάξηζκα – ηίιβσζε: 

 

  (1) θνπγγαξίζηξεο, (ζθιεξέο θαη καιαθέο). 

  (2) Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο δπν θνπβάδσλ. 

  (3) ηηιβσηηθή κεραλή (παξθεηέδα). 

  (4) Μεραλέο/αληιίεο απνξξφθεζεο πγξψλ. 

 ε. Βνεζεηηθά κέζα: 

 

  α. ηνιέο πξνζσπηθνχ. 

  β. ήκαηα δαπέδνπ θίηξηλνη ηχπνπ "wet floor" (Πξνζνρή Τγξφ 
Γάπεδν). 

  γ. Γάληηα (ζθιεξά, κίαο ρξήζεσο). 

  δ. Γπαιηά πξνζηαζίαο & κάζθεο κηαο ρξήζεσο. 
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 ζη. Λνηπά αλαιψζηκα: 

 

  (1) Υαξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο, πγξφ ζαπνχλη (θξεκνζάπνπλν), 
ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ γηα γξαθεία, θιπ. 

 

  (2) Οη κεληαίεο εθηηκψκελεο αλαιψζεηο εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο - 
θαζαξηφηεηαο:  

   (α) Υαξηί πγείαο: 3.000 ξνιά 

   (β) Υεηξνπεηζέηεο: 2.300 ζπζθεπαζίεο (ησλ 160 ηεκαρίσλ-
θχιισλ έθαζηε). 

   (γ) Κξεκνζάπνπλν: 250 ιίηξα. 

 

  (3) Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηνπο ζηα ζεκεία - ρψξνπο ελδηαθέξνληνο. 

 

2. Πξνδηαγξαθέο Δξγαιείσλ-Μεραλεκάησλ Καζαξηζκνχ θαη Αλαισζίκσλ: 

 

 α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά θαη κεραλήκαηα ηα νπνία 
λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
Δζληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία. 

 

 β. Σα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα πξέπεη: 

 

  (1) Να είλαη θαιήο πνηφηεηαο, θαηλνχξγηα ή ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, 
ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη αζθάιεηαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαζηζηά ακέζσο ηα εξγαιεία ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο έηζη ψζηε λα είλαη 
απξφζθνπηε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

  (2) Να κελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηεξίνπ. 

 

  (3) Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 γ. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά-πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 
αλάδνρν πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο.  

 

 δ. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο 
νζκέο θαη λα ζέηνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 

 ε. Σα σο άλσ εξγαιεία - κεραλήκαηα θαη αλαιψζηκα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηάζηαζε - ιίζηα (φρη ηερληθά εγρεηξίδηα - 
θπιιάδηα) ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε 
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Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δεηήζεη δείγκαηα ή πηζηνπνηεηηθά νξηζκέλσλ πιηθψλ - 
κεραλεκάησλ - αλαισζίκσλ. 

 

3. Ο ηερληθφο εμνπιηζµφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο : 

 α. Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ, γηα 
ηελ θαζαξηφηεηα. 

 β. Να είλαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

 γ. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζµνχ, απαξαηηήησο λα είλαη 
πξψηεο πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια θαη θαηαζθεπαζκέλα  µε ηηο ηειεπηαίεο 
επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

 δ. Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εµθάληζε. 

 ε. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα µελ πξνθαινχλ 
θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη µαθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 
Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ. 

      ζη. Σα απαξαίηεηα µεραλήµαηα – εμνπιηζµφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο, 
ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο µε µηθξντλεο, θαξφηζη θαζαξηζηξηψλ µε φια ηα ζπλνδεπηηθά 
εμαξηήµαηα θηι) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε φξνθν ή Σκήκα ή Γηεχζπλζε εθφζνλ απηφ 
απηηείηαη (ιφγσ πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ) θαη  λα  µελ κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ρψξσλ-
ηµεµάησλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. Δπηπξφζζεηα νη ζθνπγγαξίζηεο πνπ πξννξίδνληαη 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηνπαιεηψλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο. Δίλαη επηζπκεηφ θαη ε χπαξμε μερσξηζηνχ 
θάδνπ ζθνπγγαξίζκαηνο γηα ηηο ηνπαιέηεο.  

4. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε (επηζθεπέο, 
αληαιιαθηηθά θιπ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο αλάδνρνο 
δελ µπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο έιιεηςε 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ. 

5. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη ζα πεηηνχληαη ρσξίο 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά. 

6. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ µε 
ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία γάληηα. 

7.  ε  πεξίπησζε  πνπ  λέεο  κέζνδνη  θαη  ηερληθέο  πξνθχςνπλ  γηα  θαιχηεξν  
θαζαξηζµφ, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 
βειηησκέλεο κεζφδνπο  θαη  µέζα.  ε  θάζε  πεξίπησζε  πξέπεη  λα  θξνληίδεη  ψζηε  νη  
ππάιιεινί  ηνπ  λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη µκεζφδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ. 

8. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν. 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ αλαδφρνπ 

1.  Ο  αλάδνρνο  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  επηζεσξείηαη  θαη  ειέγρεηαη  απφ  ηηο 
νξηζζείζεο  Δπηηξνπέο Παξαιαβήο θαη θάζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξφζσπν, γηα 
ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζµφ 
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Λεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ-Τπεξεζηψλ, ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 
ειέγρεηαη – επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ αλαγξάθνληαη  ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ 
φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο Ννµνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφµελεο ππεξεζίεο 
ηνπ αλαδφρνπ. 

3.  Ο αλάδνρνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο  ππνρξενχηαη  λα  δέρεηαη  ηνλ  αλσηέξσ  
έιεγρν  θαη  λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ ηνλ αζθνχλ. 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΔΔΔ  

    

    eEEE ……….. (αξηζκόο ΕΗΔΗ) 

Απφ ηηο 2-5-2019, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ην ΔΔΔ κε ηε ρξήζε ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 
ππεξεζίαο Promitheus ESPDint  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 
(ΔΔΔ). Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη δηαζέζηκε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 
«www.promitheus.gov.gr». Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, σο PDF, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, 
αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Tν αξρείν XML αλαξηάηαη γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ ηε 
ζρεηηθή απάληεζε ηνπο]. 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IIΗ – Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα: ……………………………………… 

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………. 

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ……………………………………………… 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: ………………………………………………… 

EMAIL…………………………………………………………………… 

 

ΓΖΛΧΝΧ: 
 

 1. Όηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ παξνχζα 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά κειέηεζε κε πξνζνρή θαη έιαβε ππφςε: 
 

α. Αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 14/21 δηαθήξπμεο ηεο Μ.ΓΔΑ, 
γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ρψξσλ-παινπηλάθσλ ΓΔΑ – Μ.ΓΔΑ – 
ΤΠΔΠΑ – ΟΛΚΑ – ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ –ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ – ΤΠΖΓ θαη 
Καζαξηζκνχ θεπψλ Λέζρεο Αμθψλ ΓΔΑ θαη Λέζρεο κεληηψλ Μ.ΓΔΑ. 

 
β. Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

αλάζεζεο. 
 

2. Όηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο καο, έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ξεηά 
θαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 
 
 3. Όηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο καο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ 
δηαδηθαζίαο, πξνζθέξεη ην αθφινπζν κεληαίν ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρψξσλ- παινπηλάθσλ, πνπ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Υψξνη 
Μεληαίν πλνιηθφ 

Πξνζθεξφκελν Σίκεκα (€) 
άλεπ ΦΠΑ 

Αλαινγνχλ ΦΠΑ (24%) 
Μεληαίν πλνιηθφ 

Πξνζθεξφκελν Σίκεκα (€) 
κε ΦΠΑ 

ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΟΛΚΑ-
ΤΠΔΠΑ-

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ 

ΟΤΣΟΤ-
ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ-ΤΠΖΓ 

…….., …. € …….., …. € …….., …. € 

 
 4. Ζ αλαγσγή ηνπ σο άλσ κεληαίνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ζε εκεξήζην γίλεηαη κε 
ηε δηαίξεζε ηνπ κε ηξηάληα (30) εκέξεο. 
 
 5. ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 
  α. Οη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,27868 % θαη ν Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο 8%. 
 
  β. Κάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα παξνρή 
ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
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  γ. Κάζε ζρεηηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο φπσο 
πεξηγξάθεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 
 
 6. Ζ σο άλσ πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 7. ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαθέξνληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Α΄ 115), φπσο ηζρχεη, ζηνηρεία, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνπο 
αθφινπζνπο Πίλαθεο: 
 
Πίλαθαο «Α» 

Α/Α Πεξηγξαθή Πεδίν πκπιήξσζεο  

1 
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην 
έξγν: 

 
 

2 Ζκέξεο εξγαζίαο: 
 
 

3 Ώξεο εξγαζίαο: 
 
 

4 
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ζηελ νπνία  
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη: 

 
 

5 Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν: 
 
 

 
Πίλαθαο «Β» 

Α/Α Πεξηγξαθή 
ΜΖΝΗΑΗΟ  
Πνζφ (€)  

1 
Δθηηκψκελν πνζφ πάζεο θχζεσο λφκηκσλ απνδνρψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

…….., …. € 

2 
Πνζφ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ην εθηηκψκελν πνζφ 
ησλ απνδνρψλ εξγαδνκέλσλ. 

…….., …. € 

3 Γηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. …….., …. € 

4 Κφζηνο αλαιψζηκσλ πιηθψλ. …….., …. € 

5 Δξγνιαβηθφ θέξδνο. …….., …. € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΧΡΗ ΚΡΑΣΖΔΗ ΚΑΗ ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

…….., …. € 

6 
Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ (6,27868%) θαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο 
(8%) 

…….., …. € 

 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΣΗΜΖΜΑ  

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 
…….., …. € 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

Τπνγξαθή θαη θξαγίδα 
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΠΗΝΑΚΩΝ «Α» ΚΑΗ «Β»: 
 
 1. πκπιεξψλνληαη νη Πίλαθεο ηνπ Τπνδείγκαηνο ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή 
ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία. 
 
 2. Μηθξφηεξνο πξνζθεξφκελνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο 
απφ ηα απαηηνχκελα ζην Παξάξηεκα «Γ», επηθέξεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ην Παξάξηεκα 
«Γ» κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, σο θπζηθή 
παξνπζία θαζψο θαη ε αλαγσγή απηνχ ζε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (νθηάσξε 
απαζρφιεζε) -ήηνη έληεθα (11) άηνκα- βάζεη ηεο νπνίαο ζα ππνινγηζζνχλ ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά 
πεδία. 
 
 3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαζαξηζκνχ αλά άηνκν ιακβάλνληαη 
ππφςε ηα άηνκα σο θπζηθή παξνπζία. 
 
 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εξγνδνηηθψλ (αζθαιηζηηθψλ) εηζθνξψλ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 
 
 5. Οη πξνζθέξνληεο, ππνρξενχληαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 
«Β» κε α/α 3, 4 θαη 5, λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζφ, γηα θάζε έλα απφ απηά, ψζηε ην άζξνηζκα 
ηνπο λα αληηζηνηρεί ζε εχινγν πνζνζηφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ χςνπο ηνπ εθηηκψκελνπ πνζνχ πνπ 
αθνξά ηηο πάζεο θχζεο λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
Γειαδή ζα πξέπεη λα ηζρχεη : 
 
Γηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ + Κφζηνο Αλαισζίκσλ + Δξγνιαβηθφ Κέξδνο 
= Μεξηθφ πνζφ, φπνπ 
 
Μεξηθφ πνζφ = εχινγν πνζνζηφ (δειαδή, λνχκεξν επί ηνηο εθαηφ) x (Πνζφ πεδίνπ Α/Α 1 
ηνπ πίλαθα «Β» + Πνζφ πεδίνπ Α/Α 2 ηνπ πίλαθα «Β»). 
 
 6. Σν πεδίν κε Α/Α 6 (Κξαηήζεηο θαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο), ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ 
θάησζη ηχπνπ: 
 

      Υ 

Κξαηήζεηο θαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο =    -----------------------------     -    Υ 

      (1-6,27868%)*(1-8%) 

 

φπνπ Υ = «πλνιηθφ Κφζηνο ρσξίο θξαηήζεηο θαη Φφξν Δηζνδήκαηνο», δειαδή ην άζξνηζκα 
ησλ πεδίσλ κε α/α 1 έσο θαη 5 ηνπ Πίλαθα «Β». 

 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1ν 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο………………………… 

Καηάζηεκα……………………………………. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Fax) 
                 Ζκεξνκελία έθδνζεο  …………………… 
 
Πξνο : Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη)  
Δγγχεζή καο ππ΄ αξηζκ. ……………………….  
γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………………………. 
αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 
παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 
…………………. γηα ηελ Δηαηξεία ………………………………………………………….., ΑΦΜ : 
…………………………., νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο, γηα ηελ Δηαηξεία 1) …………………………...  θαη 2)  …………………………….  
αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο,  εθ 
ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 
…………………,  γηα ηε ……………………  ………………………..… ζχκθσλα  κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
………………... δηαθήξπμή ζαο. 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ΄ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη 
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  
ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε απηήλ. 
Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο 
νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή 
κε ηεο απαηηήζεψο ζαο κέζα ζε πέληε (5) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  
 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
 
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.  
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2ν 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

Ολνκαζία Σξάπεδαο………………………… 

Καηάζηεκα……………………………………. 
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Fax) 
 
                 Ζκεξνκελία έθδνζεο  …………………… 
 
Πξνο : Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη)  
 
Δγγχεζε καο ππ΄ αξηζκ. ………………………………. 
γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………………….  
 
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία (ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή Κνηλνπξαμία ……………………….), 
ΑΦΜ : ……………………,  νδφο  …………………….. αξηζκ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα 
ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, ηελ ζχκβαζε ππ’αξηζκ………, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ……………. 
…………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο 
ππ΄ αξηζκ. …../2021 δηαθήξπμεο ηεο Μνίξαο Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηεο ΠΑ θαη κε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ …………….) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε 
απηή ε εηαηξεία (ή ε Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, 
πνζνχ ίζνπ πξνο ην 4% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο Γηαθήξπμεο Γ…./21 δειαδή γηα  ΔΤΡΧ 
……………………............ 
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 
ππέξ ηεο εηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ 1) 
…………….…… …………………….. θαη 2) ………………………………………. αηνκηθά γηα θάζε κία 
απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιιεη κέζα 
ζε πέληε (5) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 
θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη 
δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, 
θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε 
απηή. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.    
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    
 
 

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο θαη απνδεηθηηθψλ κέζσλ  

 

Απνδεηθηηθά κέζα-Τπεξεζίεο (2.2.8.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

2.2.3.1 Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν άξζξν 73 παξ. 1 λ. 
4412/2016: 
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 
Δλεξγεηηθή δσξνδνθία θαηά ην ειιεληθφ 
δίθαην θαη ην δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα 
Απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ 
ηεο Έλσζεο 
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο 
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πνπ 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ 
εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.1: α) 
επίζεκε δήισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο 
φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη 
δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

2.2.3.2 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη 
αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε 
ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
φζν θαη ζηελ Διιάδα, εάλ είλαη άιιν 
απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

Α) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο- κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-
κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 
απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξ. 2.2.3.2. : α) επίζεκε δήισζε 
αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη 
ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
(κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis))  θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο:  
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Απνδεηθηηθά κέζα-Τπεξεζίεο (2.2.8.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα είλαη ελ 
ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο  ή, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή 
ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα 
ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 
θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ 
είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-
κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 
απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξ. 2.2.3.2: α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ 
δελ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  
κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο: 
Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ, πνπ λα είλαη ελ 
ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο, ή ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή 
ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
(θαη νπνηνδήπνηε άιινπ αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη)  

 Γ) Τπεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο 
νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο 
(ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Ζ δήισζε 
απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάγεηαη  απνθιεηζηηθά ζηνλ e-ΔΦΚΑ) 

 Γ) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ 
αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Τπεξεζίεο (2.2.8.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

2.2.3.3.α Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 
θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο φηη δελ 
έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα 
κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 
2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά, απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο ή δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 
απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, 
θαζψο θαη α) δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, 
θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη β) δελ έρεη  
έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ ε θχξσζε ηεο 
πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή 
ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 
επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη` 
εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
λ. 3996/2011 (Α` 170) κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

2.2.3.7 Οξηδφληηνο απνθιεηζκφο απφ 
κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη 
φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη 
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 

2.2.4 Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 
κεηξψν 
 

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη 
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 
απηψλ, θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.  

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Τπεξεζίεο (2.2.8.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

 εκπνξηθφ κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί 
έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, ζχκθσλα 
κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξεη 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.  
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα γίλεηαη 
απνδεθηφ θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ (Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ ή 
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην) 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην 
κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί 
ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο 

 χζηαζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμε 
δξαζηεξηνηήησλ 
 

Γηα νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ 
ιεηηνπξγήζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν 
απφ ην δεηνχκελν ζηε δηαθήξπμε: 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε εκεξνκελία 
ίδξπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή πνπ 
άξρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην αληηθείκελν 
ηεο ζχκβαζεο. Οη ινηπέο δειψζεηο 
πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο. 

2.2.5 Κπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ 
έρεη πξνζδηνξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο (ηερληθή  - 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα) 

Καηάινγν ζχκβαζεο/ζπκβάζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ, 
ηνπιάρηζηνλ 5.000ηκ, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

2.2.6 Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο 
νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ην δηεζλέο 
πξφηππν ISO 9001:2015 θαηά ηα ηζρχνληα 
δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά 
πξφηππα, ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν.  

2.2.7.1 Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 
 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ππεξγνιάβνη 
ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηεζεί ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ην πνζνζηφ ηεο 
ππεξγνιαβίαο, θαζψο θαη ππεχζπλε 
δήισζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ 
φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε ηεο 
ππεξγνιαβίαο κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Τπεξεζίεο (2.2.8.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 
επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

αλαθεξπρζεί αλάδνρνο. 

 
   

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 
Πξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα 
αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο: 
 
Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 
θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην 
Πξνζθέξσλ ή Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο. 
 
ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο 
χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ 
λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ 
ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 
ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  
 
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, 
Υεηξηζηέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 
ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 
(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, 
ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, 
ζχκθσλα κε ην λφκν. 
 
IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα 
κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 
δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 
δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 
 
V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο, 
κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 
αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 
 
VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 
απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ 
ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε 
απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗI – ρέδην χκβαζεο  

 

 

 

 

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

 

 

ΤΜΒΑΖ .….... /2021 

 

 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΩΡΩΝ ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ - ΑΔΡΟΝΟΜΗΑ - ΤΠΖΓ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΚΔΤΩΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΩΝ ΓΔΑ ΚΑΗ ΛΔΥΖ ΜΖΝΗΣΩΝ Μ.ΓΔΑ 
 
 
 

ΑΝΑΓΟΥΟ: «………………..» 
 

 

 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηξνπνπνηεζεί – 
νξηζηηθνπνηεζεί αλαιφγσο κε βάζε ηπρφλ εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θιπ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΜΒΑΖ 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Άξζξν 1ν πκβαηηθφ Αληηθείκελν – πκβαηηθφ Σίκεκα 

Άξζξν 2ν   Γηάξθεηα Ηζρχνο  

Άξζξν 3ν  Δγγπήζεηο 

Άξζξν 4ν  Αζθαιηζηήξην πκβφιαην 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Άξζξν 4ν Σερληθή Πεξηγξαθή/Πξνδηαγξαθή  

Άξζξν 5ν Πιεξσκή - Γηθαηνινγεηηθά 

Άξζξν 6ν Σερληθή Πεξηγξαθή - Πξνδηαγξαθή 

Άξζξν 7ν Παξαιαβή ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

Άξζξν 8ν Απφξξηςε Παξαδνηένπ - Αληηθαηάζηαζε 

Άξζξν 9ν Πνηληθέο Ρήηξεο 

Άξζξν 10ν Κήξπμε Αλαδφρνπ σο Δθπηψηνπ 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

Άξζξν 11ν πκβαηηθφ Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Άξζξν 12ν Γεληθνί  Όξνη 

Άξζξν 13ν Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ – Πξνκεζεπηή  

Άξζξν 14ν Αλσηέξα Βία 

Άξζξν 15ν Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Άξζξν 16ν Σξνπνπνίεζε χκβαζεο 

Άξζξν 17ν Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 18ν Δξκελεία χκβαζεο – Δπίιπζε Γηαθνξψλ  

Άξζξν 19ν Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο χκβαζεο 

Άξζξν 20ν Σειηθέο Γηαηάμεηο 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Σειεθ. 210 6592834-36 

email: oik.mgea@haf.gr 

 

χκβαζε …/21 

Γηαγσληζκφο Μ.ΓΔΑ Γ.14/21 (Αξηζκφο ΔΖΓΖ:…….…) 

 

«Καζαξηζκφο Υψξσλ – Ταινπηλάθσλ ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - Τπεξεζηψλ 
ηξαηνπέδνπ νχηζνπ - Αεξνλνκίαο - ΤΠΖΓ θαη Καζαξηζκνχ θεπψλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ 
ΓΔΑ θαη Λέζρεο κεληηψλ Μ.ΓΔΑ» 

 

πκβαηηθφ Σίκεκα: ………€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ.  

 

  ήκεξα ………………………………. ζηα Γξαθεία ηεο Μνίξαο Γεληθνχ Δπηηειείνπ 
Αεξνπνξίαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (Μ.ΓΔΑ), Λ.Μεζνγείσλ 227-231, Σ.Κ. 15561, Υνιαξγφο, 
ππνγξάθεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ………………………………………………., Γηνηθεηή 
ηεο Μ.ΓΔΑ, σο εθπξνζψπνπ ηεο Π.Α, ζχκθσλα κε ηελ ππφ ζηνηρεία Φ.831/……/…./…./…. (ΑΓΑ: 
……) απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (……………… - …), θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνχ Γ…./21, απνθαινχκελνπ ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλαζέηνπζα 
Αξρή» θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «……………….» (ΑΦΜ. ….., Γλζε: ………… Σ.Κ. ……….., 
Σειεθ. ….., email:……..), πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ η…………………...………………….… κε 
ΑΓΣ…………………., απνθαινχκελνπ ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο-Πξνκεζεπηήο», ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηα επφκελα 
άξζξα.  

Έρνληαο ππφςηλ: 

1. Σελ ππ΄ αξηζκ ..... δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ…) θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλέηαμε ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη ζχκβαζε πξνκήζεηαο. 

2. Σελ ππ΄ αξηζκ … απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 
ηεο δηαδηθαζίαο (ΑΓΑΜ…), ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ εηδηθή 
πξφζθιεζε ηεο Μ.ΓΔΑ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηφλ ηελ…... 

3. Σελ απφ ……ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ πεξί κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ, θαηά ηελ έλλνηα 
ηεο πεξ. (2) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 [κλεκνλεχεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο] 

4. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνχ 
ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/  ..............., πνζνχ 
........................ επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα : 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

mailto:oik.mgea@haf.gr
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Άξζξν 1ν 

πκβαηηθφ Αληηθείκελν – πκβαηηθφ Σίκεκα 
 

 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζη..………... 
 
 2. Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  ………€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θξαηήζεσλ θαη πιένλ ΦΠΑ …% ή …………€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ, 
αλαιχεηαη δε σο αθνινχζσο : 
 

    

    

    

    

 
 3. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν έθαζηνπ κελφο 
ζα γίλεηαη κε αλαγσγή ηνπ κεληαίνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ζε εκεξήζην κε ηε δηαίξεζε ηνπ κε 
ηξηάληα (30) εκέξεο. 
 
 4. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα δηελεξγεζεί απφ πηζηψζεηο επί 
ΑΛΔ ………. (ΚΑΔ ……) Π/Τ Δμφδσλ ΤΠΔΘΑ/ΓΔΑ έηνπο 202.., ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
…/…../…. Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑΤ) πνζνχ …….€, ΑΓΑ:……….. 
 

Άξζξν 2ν 
Γηάξθεηα Ηζρχνο 

 
 Έλαξμε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
κέρξη ηελ αλάισζε ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (100.000,00€ άλεπ ΦΠΑ), 
βάζεη ηνπ κεληαίνπ θαηαθπξσζέληνο ηηκήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ εκεξήζηνπ 
ηηκήκαηνο (σο πξνθχπηεη κε αλαγσγή 1 κήλαο = 30 εκέξεο), ή κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΓΔΑ/Γ6 κέζσ ηεο ΤΠ/ΠΑ, φπνην παξέιζεη πξψην. 

 
Άξζξν 3ν 

Δγγπήζεηο 
 

 1. Ο αλάδνρνο θαηέζεζε σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ηελ ππ΄ αξηζκ. ………………………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή, ηζρχνο κέρξη 
………….. πνζνχ …………………….€, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο Γηαθήξπμεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 
πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο θαηαηεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη 
κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
 

Άξζξν 4ν 

Αζθαιηζηήξην πκβφιαην 
 

 1. O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ 
δαπάλε, αζθαιίζεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 
λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζε απηή, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή 
εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηδίσο δε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα 
αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ.  
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 2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη 
θάησζη αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ θάιπςεο νπνηαζδήπνηε αζηηθήο 
επζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ππεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, 
απψιεηα ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη 
εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ 
παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ. Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ πνζψλ 
θαη΄ αλαινγία δελ ζα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ίζνπ κε ην κηζφ (50%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο 
ΦΠΑ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο Τπεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο). 
 
 3. Με ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ε Τπεξεζία ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» 
ζα θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Νφκνπ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
εξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο ΑΚ, πξνβιεπφκελε 
ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΔΦΚΑ θαη 
απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ 
βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη 
ππεξγνιάβνπο απηνχ. 
 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

 

Άξζξν 5ν 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
 
 1. Καηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε 
επξψ (€), κεληαίσο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 200 θαη 219 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 2. Πξνο ηνχην, εθδίδεηαη Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα (ΣΥΔ) ην νπνίν ππνβάιιεηαη κε 
κέξηκλα ηεο Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ ζην αξκφδην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν Αζελψλ (ΓΣ/ΠΑ/Αζελψλ, 
Γ.νχηζνπ 40, Σ.Κ. 11521, Αζήλα) πξνο εμφθιεζε. Σν ηηκνιφγην εθδίδεηαη ΔΠΗ ΠΗΣΧΔΗ θαη ην 
ΓΣ/ΠΑ/Αζελψλ πξνβαίλεη ζηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ εμφθιεζε ηνπ 
αλαδφρνπ κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζηνλ αθφινπζν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ: 
 
   Δπσλπκία Σξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο:………………………………………. 
   ηνηρεία Γηθαηνχρνπ Λνγαξηαζκνχ:……………………………………… 
   ΗΒΑΝ:………………………………………………………………………… 
 
 3. Ζ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 
200 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή είζπξαμε 
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζψο θαη θάζε 
άιιν δηθαηνινγεηηθφ ην νπνίν ζα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμφθιεζε, 
ππεξεζίεο. Καη΄ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη : 
 
  α. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο δεδνπιεπκέλεο 
εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα επί πηζηψζεη. 
 
  β. Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, δειαδή βεβαίσζε 
απφ αξκφδηα Αξρή (ΑΑΓΔ), φηη ν αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο γηα ηα ρξέε ηνπ ζηε θνξνινγηθή 
δηνίθεζε. 
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  γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 
  δ. Πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα ζπληάζζνπλ νη επηηξνπέο ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο 
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο (φζνλ αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη 
ηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηάο ησλ). 
 
  ε. Μεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ κε ην πξνζσπηθφ πνπ 
απαζρνιήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. 
πγθεθξηκέλα, αλαγξάθνληαη επθξηλψο ην νλνκαηεπψλπκν, ν ΑΜΚΑ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην 
είδνο θαη ν ρξφλνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ε θαηεγνξία αζθάιηζεο, ην χςνο ηεο κηζζνδνζίαο 
θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 
  ζη. Μεληαία ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα 
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. 
πγθεθξηκέλα, αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ν ρψξνο θαη ην σξάξην εξγαζίαο γηα θάζε 
εξγαδφκελν. 
 
  δ. Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ κήλα πιεξσκήο 
(δειαδή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ππεξεζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ) ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο αλά κήλα ηφζν ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο φζν θαη νη απνδνρέο 
θάζε εξγαδφκελνπ, κεηά ηνπ αληηγξάθνπ απνδεηθηηθνχ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ΑΠΓ. 
 
  ε. Απνδεηθηηθφ ηξαπέδεο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο εθάζηνπ 
εξγαδφκελνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο θαζαξηφηεηαο θαηά 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ, κεηά ηεο νηθείαο εμνθιεηηθήο απφδεημεο 
κηζζνδνζίαο. 
 
  ζ. Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ (ΑΠΓ αληίζηνηρνπ κήλα). 
 
  η. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηείηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 
θαη ζα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
 
 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
εδαθίσλ 3.β θαη 3.γ  εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 Απνζαθελίδεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.ε 
θαη 3.ζη αλσηέξσ ζα θαηαηίζεληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ, πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ θάζε κήλα, νχησο ψζηε λα επηδίδνληαη αθνινχζσο (απφ ηε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ κε 
θάζε πξφζθνξν κέζν) ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 
 
 4. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη: 
 
  α. Με κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ νξηζηηθή 
εθηέιεζε/πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
 
  β. Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ. 

 
  γ. Με θφξνπο, δαζκνχο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε (ι.ρ ηξαπεδηθά έμνδα εκβάζκαηνο θιπ), θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ 
πηζαλφλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
  δ. Με θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,27868%, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο θαησηέξσ :  
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Πεξηγξαθή Κξαηήζεσλ Πνζνζηά 

Τπέξ ΜΣΑ 4 % 

Τπέξ ΔΛΟΑΑ 2 % 

Υαξηφζεκν 2% 0,12% 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ 0,024% 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,07% 

Υαξηφζεκν 3% Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,0021% 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 0,00042% 

Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ) 

0,06% 

Υαξηφζεκν 3% Τπέξ ΑΔΔΠ 0,0018% 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,00036% 

χλνιν 6,27868% 

 

 5. Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ (επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο) ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 64 παξ 2 
ηνπ Ν.4172/2013 φπσο ηζρχεη, ελψ ν εθάζηνηε ηζρχνλ ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. ε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή ν αλάδνρνο απαιιάζζεηαη ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 
ρψξαο κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ νηθείσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
 6. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ππφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο 
ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ). 
 
  β. Ζ σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαη ηα ινηπά πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρεη/νπλ 
πξνζθνκηζηεί/νχλ ηα πξσηνθφιια νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
 
  γ. ην πξσηφθνιιν δελ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ή δελ ζα ππάξρεη 
εθπξφζεζκε εθηέιεζε/πινπνίεζε  ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  
    
  δ. Ο αλάδνρνο ζα έρεη πξνζθνκίζεη θαη ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
ζχκβαζε δηθαηνινγεηηθά. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο 
απφ ηνλ αλάδνρν, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
φπσο ηζρχεη θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, ζε επηηφθην ην νπνίν είλαη ίζν πξνο ην ζχλνιν ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο (ην επηηφθην πνπ 
νξίδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηηο πιένλ πξφζθαηεο βαζηθέο ηεο πξάμεηο 
αλαρξεκαηνδφηεζεο) ζπλ νθηψ (8,00) επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
 
 8. Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ ιφγσ κε έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ, ζε 





 

Σελίδα 90 

ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ ή φηαλ άιινη παξάγνληεο άζρεηνη 
πξνο ηελ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ηελ πξνθαινχλ. 
 
 9. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 
δηελέμεσλ. 
 

Άξζξν 6ν 

Σερληθή Πεξηγξαθή/Πξνδηαγξαθή  
 

 Καηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
απαηηείηαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο σο ην Παξάξηεκα «Α» ηεο 
παξνχζαο, θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, σο θαηαηέζεθε ζην πιαίζην ηνπ ππ’ αξηζκ. 
Γ.14/21 δηαγσληζκνχ ηεο Μ.ΓΔΑ. 

 

Άξζξν 7ν 

Παξαιαβή ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ 
 

 1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο 
επηηξνπέο παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηνχληαη (4 επηηξνπέο: 1 γηα ηνπ ρψξνπο ηνπ ΓΔΑ, 1 γηα ηνπο 
ρψξνπο ησλ Μ.ΓΔΑ-ΤΠΔΠΑ-ΟΛΚΑ, 1 γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ ηξ. νχηζνπ θαη 1 γηα ηνπο ρψξνπο 
ησλ Αεξνλνκία-ΤΠΖΓ), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
Ν.4412/2016, σο εμήο: 
 

  α. Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα δηεμάγεηαη θαζεκεξηλά, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε, απφ ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Καζαξηφηεηαο 
πνπ ζα νξίζεη ε Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, θαηφπηλ γλσζηνπνίεζεο απφ ηηο Μνλάδεο-Δπηζηαζίεο ζηε 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ, ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ηηο ππφςε Δπηηξνπέο. 
 

  β. Οη επηηξνπέο ζα ηεξνχλ εκεξνιφγην, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη ε 
εθηέιεζε φισλ ησλ ηαθηηθψλ εξγαζηψλ, ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηαγξαθήο παξαπφλσλ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, 
εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο θάησζη παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 
 
 3. Αλ ε εθάζηνηε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο.  
 
 4  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  
 
  α. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο ή κε ηελ επηβνιή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 
απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
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παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  
 
  β. Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4412/16. 
   

5. Αιιαγή - αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ: 
 
  α. Ο αλάδνρνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
θαηάινγν πξνζσπηθνχ πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο ηζρχνπλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα: 
 
   (1) Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο απνδνρέο θαη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
 
   (2) Δξγάδνληαη ηηο ίδηεο ψξεο θαη εκέξεο (ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο 
αλά εκέξα) ηεο βδνκάδαο. 
 
  β. Ζ αιιαγή / αληηθαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ηνλ αλάδνρν θαηφπηλ, έγθαηξεο θαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο / 
αληηθαηάζηαζεο, έγγξαθνπ αηηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην νπνίν λα 
αλαθέξνληαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ (πξνο αληηθαηάζηαζε θαη λένπ 
πξνζσπηθνχ) πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε, θαζψο θαη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελνπο (απφ ην άξζξν 16, ηνπ Ν.2874/2000, ΦΔΚ Α΄ 286) 
ηειεπηαίνπο Πίλαθεο (έληππν Δ4) απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηνπλ – επηβεβαηψλνληαη, ηα 
ζηνηρεία ησλ δηθαηνχκελσλ απνδνρψλ, εκεξψλ θαη σξψλ εξγαζίαο ησλ λέσλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
  γ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 
νξζνινγηθφ ηξφπν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηε 
ζχκβαζε, ψζηε λα δηαζέηεη θάζε θνξά εξγαδφκελνπο πνπ δελ ζα ελαιιάζζνληαη ζπρλά. 
Πξνο ηνχην, θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ ιφγσ ρνξήγεζεο 
ηεο πξνβιεπφκελεο αδείαο, νη αληηθαηαζηάηεο απηψλ δε δχλαηαη εθ λένπ λα 
αληηθαζηζηψληαη θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ άιινπο εξγαδφκελνπο, εθηφο 
εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαζηζηνχλ απηφ αλαγθαίν. 
 
 

Άξζξν 8ν 

Απφξξηςε Παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε 
 
 1. Καηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο 
νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Δάλ ε αληηθαηάζηαζε 
γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο 
ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/2016, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  
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 2.  Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή / θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 

Άξζξν 9ν 

Πνηληθέο Ρήηξεο 
 

 1. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, εάλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 
ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα 
πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  
 
 2.  Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα δχν θαη ήκηζπ ηνηο εθαηφ (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  
 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  
 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 
δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εάλ νη ππεξεζίεο 
πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηελ ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο  ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζζεί πιήξσο.   
 
 3. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ / κε ηελ ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ.  
 
 4.  Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
 5. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
παξαηεξεζνχλ παξαιείςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηελ 
παξνχζα, εθαξκφδνληαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην Άξζξν 23 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο (Γ.37/21) πεξί 
επηβνιήο θπξψζεσλ, σο θάησζη: 
 
  α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή πιεκκειή 
εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ΄ απηφλ εγγξάθσο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
  β. Δάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ εληφο 
ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο (επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο, 
άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο), δηάθνξεο θπξψζεηο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ 
ρξεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζπγθεθξηκέλα : 
  

(1) Παξερφκελεο Τπεξεζίεο  
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    Με απνδεθηά απνηειέζκαηα θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πνζφ πξνζηίκνπ ίζν 20% έσο 
100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, αvάιoγα κε ην κέγεζνο 
ππνβάζκηζεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 

(2) Πξνζσπηθφ 
 
    (α) Απνπζία αηφκσλ πνπ είλαη δεισκέλα ζην πξφγξακκα θαη δελ 
αληηθαηαζηάζεθαλ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε απφληα, ίζν κε ην 2πιάζην έσο ην 5πιάζην ηνπ 
εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 
 
    (β) Αηεκέιεηε ελδπκαζία (βξψκηθε, ζθηζκέλε θιπ), εξηζηηθή θαη 
απξεπήο ζπκπεξηθνξά, θάπληζκα εληφο ησλ απαγνξεπκέλσλ ρψξσλ ηεο Μνλάδαο, πνζφ 
πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην εκεξήζην θφζηνο έσο ην 3πιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο 
(ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο.   
 
    (γ) Αξγνπνξεκέλε άθημε ή αλαρψξεζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
σξαξίνπ εξγαζίαο ή ελδηάκεζε απνπζία εξγαδνκέλνπ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε ψξα απνπζίαο 
θαη γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην ⅛  ηνπ 2πιάζηνπ έσο ηνπ 5πιάζηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε 
ηελ πξνζθνξά) ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 
   (3) Μεραληθφο εμνπιηζκφο – Τιηθά  
 
    (α) πζθεπέο ρεηξφο ή ειεθηξηθέο ιηγφηεξεο απφ ηηο δεισζείζεο ή 
πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ή θαηεζηξακκέλα θαη κε αληηθαηαζηαζέληα αλαιψζηκα (ζθνπγγαξφπαλα θιπ), 
πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε ζπζθεπή ή αλαιψζηκν, ίζν κε 2% έσο 10% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο 
(ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο.  
 
    (β) Υξήζε κε εγθεθξηκέλσλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο ή 
απνιχκαλζεο, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, ίζν κε 5% έσο 20% ηνπ 
εκεξήζηνπ θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 
 
    (γ) Υξεζηκνπνίεζε πιηθνχ ζε δνρείν κε άιιε έλδεημε ή άιιε 
νλνκαζία, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε πιηθφ πνπ εληνπίδεηαη, ίζν κε 20% έσο 100% ηνπ εκεξήζηνπ 
θφζηνπο (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά) ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 
 
 6. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ – πξνζηίκσλ, νη επηηξνπέο ειέγρνπ 
θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ελεξγψληαο είηε απηεπάγγειηα απφ 
δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο Μνλάδαο, είηε χζηεξα απφ 
έγγξαθε επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ Μνλάδσλ. 
 
 7. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ ή, 
ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 
 8. ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 
 
 9.  Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, σο απνηέιεζκα θαθήο ζπκβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ε επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο ηεο Μνλάδαο εηζεγείηαη θαη 
πξνηείλεη ηηο πνηλέο (βάζεη απνδεδεηγκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ελππφγξαθα έληππα – 
δειηία ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο). 
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Άξζξν 10ν 
Κήξπμε Αλαδφρνπ σο Δθπηψηνπ 

 
 1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 
φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016), κε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ: 
 
  α. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  β. Δάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
  γ. Δάλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
 
 2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ έθπησζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ 
αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 
νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ηελ 
απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε 
θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 
 
 3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε, φηαλ: 
 
  α. Σα παξαδνηέα θαη νη ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 4. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 
αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο : 
 
  α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
 
  β.  Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ 
ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ 
ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο.  
Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν 
κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 
αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 
 
 5. Οηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ 
ΗΚΑ-ΔΣΑΜ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε 
απαζρφιεζε αιινδαπψλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνπλ 
εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Ζ πξάμε 
επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ εξγνιάβν γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο γηα 
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δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θαηαγγειία 
ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ εξγνιάβνπ έθπησηνπ. 
 
 6. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 απηνχ. 
 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Άξζξν 11ν 
πκβαηηθφ Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

 
 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 
Άξζξν 12ν 

Γεληθνί  ξνη 
 
 1. Σα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ΝΠΓΓ ησλ Δ.Γ, ησλ Οξγαληζκψλ 
θαη γεληθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ Δ.Γ, εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 
φξνπο ζπκθσληψλ θαη ηε ζχκβαζε εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν αλάδνρνο έρεη λα ιακβάλεη απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

 2. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο 
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ, θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ θιπ πνπ ιακβάλνληαη απφ 
νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, 
ηεο ηηκήο θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

 3. Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηεο πνηφηεηαο 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 13ν 

Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ  
 

 1. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  
 
  α. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε 
ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
    
  β. Όηη ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα  ιακβάλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα 
κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη φηη δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα , παξάλνκα 
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ή θαηαρξεζηηθά θαζ ́ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο  ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηε ξήηξα 
αθεξαηφηεηαο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.  
 
   
 2. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο 
είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ.  
 
 

Άξζξν 14ν 

Αλσηέξα Βία 
 

 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 15ν 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 
 

 1. Ο αλάδνρνο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί 
απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή 
έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαιακβάλεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο Πξνζσπηθφ ηνπ. Ο 
αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ 
άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 
εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη 
λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Τπεξεζία, ελψ δε δεζκεχεη απηή κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  
 
 4. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 
 
 

Άξζξν 16ν 

Σξνπνπνίεζε χκβαζεο 
 

 1. Σξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν ζε επαξθψο 
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη απφ ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

 2. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ επ΄ νπδελί ζεσξνχληαη φηη ελέρνπλ 
ζησπεξή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ή νηνπδήπνηε φξνπ ηεο. Κάζε αλνρή ή θαζπζηέξεζε ή 
ακέιεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή αμηψζεψλ ηνπο, δελ ζεσξείηαη 
νχηε εξκελεχεηαη σο παξαίηεζε απφ απηά. 
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Άξζξν 17ν 

Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο χκβαζεο 
 

 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:  

 

  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4112/2016. 
 
  β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4112/2016 θαη, σο εθ 
ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζζεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα έρεη αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία 
έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
  δ. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δηαπηζηψζεη 
παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115) 
 
 

Άξζξν 18ν 

Δξκελεία χκβαζεο – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 
 
 1. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή εμ΄ νπνηαζδήπνηε αθνξκήο απηήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 
αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 2.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 
ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε 
ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. 
Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε 
ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 5.3 ηεο Γηαθήξπμεο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν 
αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα 
κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 
αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

 

Άξζξν 19ν 

Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο χκβαζεο 
 

 1. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  
 
  α. Παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο ζην ζχλνιφ ηνπο ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο 
ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη 
σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ 
πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηαθήξπμε.  
 
  β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο πνπ 
παξαδφζεθαλ.  
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  γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 
 
  δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
ζχκβαζε. 
   

Άξζξν 20ν 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

 1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 
 
 2. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο ηε 
δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θιπ, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 

 3. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ  αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, 
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο σο θαησηέξσ:  

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

                 Ο                                                                                               Ο 

         ΓΗΟΗΚΖΣΖ                                                               ΑΝΑΓΟΥΟ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ:  

 

«Α» : ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

«Β» : ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

«Γ» :  ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
 

 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗII – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  

 
Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο δελ ελήξγεζα/ελεξγήζακε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα 
εμαθνινπζήζσ/νπκε λα ελεξγψ/νχκε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

Δηδηθφηεξα φηη: 

1) δελ δηέζεηα/δηαζέηακε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε 
γλψζε θαη ζηελ αληίιεςε κνπ/καο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο 
ζπκκεηνρήο κνπ/καο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 
δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα/κε θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί. 

2) δελ πξαγκαηνπνίεζα/ήζακε ελέξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, είηε αηνκηθψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην δίθαην ηνπ 
αληαγσληζκνχ. 

3) δελ δηελήξγεζα/δηελεξγήζακε νχηε ζα δηελεξγήζσ/ήζνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε 
ιήμε ηεο ζχκβαζεο παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
4) δελ πξφζθεξα/πξνζθέξακε νχηε ζα πξνζθέξσ/νπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή 
κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο 
ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ή 
ζπλεξγάηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνίεζα/ρξεζηκνπνηήζακε ή ζα 
ρξεζηκνπνηήζσ/ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξίηα πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα 
πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξήζσ/νπκε  λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε ζα παξάζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

6) δελ έρσ/νπκε πξνβεί νχηε ζα πξνβψ/νχκε, άκεζα (ν ίδηνο) ή έκκεζα (κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ), 
ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε [ελαιιαθηηθά: φηη δελ έρσ-νπκε εκπιαθεί θαη δελ ζα εκπιαθψ-
νπκε ζε νπνηαδήπνηε παξάηππε, αλέληηκε ή απαηειή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή παξάιεηςε)] πνπ 
έρεη σο ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε [/εμαπάηεζε] νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο εκπιεθνκέλνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο (φπσο ελδεηθηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), ηελ απφθξπςε 
πιεξνθνξηψλ απφ απηφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε ή/θαη ηελ αζέκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηήο 
ή ζησπεξήο ζπγθαηάζεζεο ζηελ παξαβίαζε ή παξάθακςε λνκίκσλ ή ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή ηπρφλ έγθξηζεο, ζεηηθήο γλψκεο ή απφθαζεο 
παξαιαβήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ή/θαη θαηαβνιήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

7) φηη ζα απέρσ/νπκε απφ νπνηαδήπνηε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά κνπ-καο,  

8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί κε ηελ πεξηέιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο, 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 
νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ κνπ) κε κέιε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ 
απνθαηλφκελσλ ή/θαη γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ απηήο, ή/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο 
ή/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, 
εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε 
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θαηάζηαζε απηή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο.  

9) [ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ]  

 

Ο ππεξγνιάβνο ……………..  έιαβα γλψζε ηεο παξνχζαο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαη 
επζχλνκαη/επζπλφκαζηε  γηα ηελ ηήξεζε θαη απφ απηφλ απαζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ  πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηή.  

Τπνγξαθή/θξαγίδα 

 

Ο/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθφ 
πξφζσπν...........κε ηελ επσλπκία ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «..........................», πνπ 
εδξεχεη ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΓΟΤ: ................., Σ.Κ. ...................., 
λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................  

 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΥ – ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΖΛΩΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑΗ Ω 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη: 

 

Παξάγξαθνο 2.2.3.2. δηαθήξπμεο: 

Γελ έρεη θξηζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε πνπ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο θαη κε 

δεζκεπηηθή ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

επηρείξεζε καο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία φηη έρσ/έρνπκε αζεηήζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο26,27.  

Ή 

Έρεη θξηζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε πνπ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο θαη κε δεζκεπηηθή 

ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε καο 

ή ηελ εζληθή λνκνζεζία φηη έρσ/έρνπκε αζεηήζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αιιά ελεκεξψζεθα/ελεκεξσζήθακε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρα/είρακε ηε δπλαηφηεηα λα 

εθπιεξψζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο καο ή λα πξνβνχκε ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πξηλ απφ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο/ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. [αλαγξάθεηαη 

ην πνζό θαη ε εκεξνκελία ελεκέξσζεο] 

 

Παξάγξαθνο 2.2.3.3. πεξ. α Γηαθήξπμεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ δελ έρσ/νπκε αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο καο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην ειιεληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Παξάγξαθνο 2.2.3.7. δηαθήξπμεο: 

Γελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε απνθιεηζκφο απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο.  
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ παροφςα διλωςθ αφορά ωσ προσ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

27 Οι υποχρεϊςεισ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ 

ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Επίςθσ, όταν οι υποχρεϊςεισ ζχουν εκπλθρωκεί με τθν 
καταβολι των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγι ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
ςτο μζτρο που τθροφνται οι όροι του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 





 

Σελίδα 102 

Έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε απνθιεηζκφο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο, αιιά ε ηζρχο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο έρεη αλαζηαιεί κε πξνζσξηλή δηαηαγή …./κε 

απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο. [αλαθέξεηαη αξηζκόο θαη εκεξνκελία απόθαζεο θαζώο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θύξηα δίθε]  

 

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε παξνχζα κέρξη ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζα ελεκεξψζσ/νπκε ακειιεηί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 





 

Σελίδα 103 

ΓΖΛΧΖ ΟΦΗΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ28 

 

Γελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ κνπ/καο νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αζκρνο (Η) Βαζίιεηνο Κνηζψλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
 

 

 

 

                                                           
28

 Απαιτείται μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ 
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