
1 

 

    

 

 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 24/05/2021 

Α.Π.  1875 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..)  

του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

με την αριθ. 4963/24-03-2021 απόφαςό του 

 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι  

 

ηλεκτρονικό δημόςιο διεθνό διαγωνιςμό με ανοικτό διαδικαςύα,  

με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και με κριτόριο ανϊθεςησ  

την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ,  

για την επιλογό αναδόχου για τη ςύναψη ςυμβϊςεωσ με αντικεύμενο  

την παροχό υπηρεςιών καθαριςμού  των χώρων του κεντρικού κτιρύου  

του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και  

του Περιφερειακού Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) 

 

ςυνολικόσ εκτιμώμενησ αξύασ 285.000,00  

(μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με: α) τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36) και  

β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και  

 

καλεύ  

 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ  

για την ανϊδειξη αναδόχου για τη ςύναψη τησ ωσ ϊνω ςυμβϊςεωσ. 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2 

Πόλη Σαύροσ, Αττικό 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 17778 

Φώρα Ελλϊδα 

ΚΨΔΙΚΟ NUTS (Σμόμα 1) EL 304 

ΚΨΔΙΚΟ NUTS (Σμόμα 2) EL 522 

CPV 90910000-9 

Σηλϋφωνο 213-1306-370, 214 

Υαξ 213-1306-480 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο  kripa@ekdd.gr,ktsaprouni@ekdd.gr  

Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ Ειρόνη Κρύπα, Καλλιόπη Σςαπρούνη 

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.ekdd.gr 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η αναθϋτουςα αρχό εύναι Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), αποτελεύ 

Κεντρικό Κυβερνητικό Αρχό και ανόκει ςτη Γενικό Κυβϋρνηςη (Τποτομϋασ Κεντρικόσ 

Κυβϋρνηςησ). 

 

Κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η κύρια δραςτηριότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εύναι η εκπαύδευςη. 

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

(α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη και 

δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. .  

(β)  Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

(γ) Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ ςτη διεύθυνςη: 

www.promitheus.gov.gr  

(δ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ και ςτη διεύθυνςη www.ekdd.gr  

 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ - Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του Ν. 

4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36).  

 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

mailto:kripa@ekdd.gr
mailto:ktsaprouni@ekdd.gr
http://www.ekdd.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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Η παρούςα ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από τον τακτικό προώπολογιςμό και τισ 

«Ϊμμεςεσ Δαπϊνεσ» των Πρϊξεων που υλοποιούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτο πλαύςιο του 

Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα» του Ε..Π.Α. 2014-2020 και βαρύνει τισ 

πιςτώςεισ του προώπολογιςμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα ϋτη 2021 - 2023, ΚΑΕ 0845, 9429. 

Για τη δϋςμευςη τησ ςχετικόσ πύςτωςησ ϋχουν εκδοθεύ οι με αριθ. πρωτ. 

1376/09.04.2021, 1378/09-4-2021 και 1380/09.04.2021 Αποφϊςεισ Ϊγκριςησ 

Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ (ΑΔΑ: 6ΝΝΥ4691Υ0-Σ5Λ, ΑΔΑ: Χ2564691Υ0-ΖΛΨ και 

9Ψ2Π4691Υ0-21Ε) και οι με αριθ. πρωτ. 1403/13-04-2021, 1404/13-04-2021και 

1405/13-04-2021 Αποφϊςεισ Ανϊληψησ Πολυετούσ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 654Ν4691Υ0-

1ΒΧ, 6ΘΜΕ4691Υ0-6ΔΟ  και ΑΔΑ: 670Γ4691Υ0-Ρ2Τ), οι οπούεσ καταχωρόθηκαν με 

α/α 106, 107 και 108 ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και Εντολών Πληρωμόσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ  

1.3.1 Υυςικό Αντικεύμενο 

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, το οπούο περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ,  

εύναι η παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του κεντρικού κτιρύου του Εθνικού 

Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού 

Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.),  

 

Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου 

δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV) : 90910000-9 [Τπηρεςύεσ καθαριςμού]. 

 

Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ του ϋργου περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο 

Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ. 

 

Η παρούςα ςύμβαςη υποδιαιρεύται ςτα κϊτωθι τμόματα: 

Σμόμα 1: Παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του κεντρικού κτιρύου του 

Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώσ 211, 

Σαύροσ, 177 78). υγκεκριμϋνα, ο καθαριςμόσ του ιςογεύου, επτϊ (7) ορόφων και 

βοηθητικών χώρων, ςτουσ οπούουσ υποςτηρύζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ 

προγρϊμματα, ςυνολικόσ επιφϊνειασ  9.519,09 τ.μ 

Σμόμα 2: Παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του Περιφερειακού  Ινςτιτούτου  

Επιμόρφωςησ ςτη  Θεςςαλονύκη (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., Ι. Κωλϋττη  25 Δ, Θεςςαλονύκη, 546 27). 

υγκεκριμϋνα, ο καθαριςμόσ των αιθουςών διδαςκαλύασ, γραφεύων και λοιπών 

κοινόχρηςτων χώρων, ςυνολικόσ επιφϊνειασ 1.671,38 τ.μ. 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται και γύνονται δεκτϋσ για το ϋνα ό και για τα δύο 
τμόματα.   

1.3.2 Οικονομικό Αντικεύμενο 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των  διακοςύων  

ογδόντα πϋντε χιλιϊδων ευρώ (285.000,00 €) χωρύσ Υ.Π.Α. (353.400 € με Υ.Π.Α.).  

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ από την υπογραφό 

του ςυμφωνητικού. 

Η εκτιμώμενη αξύα ανϊ τμόμα εύναι η εξόσ:  

Σμόμα 1: 210.000,00 €, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου  Υ.Π.Α. (24%). 

Σμόμα 2: 75.000,00 €, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. (24%). 
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ΣΜΗΜΑΣΑ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΗ ΤΜΒΑΗ 

(ΦΩΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) 
ΣΜΗΜΑ 1 210.000 € 260.400 € 
ΣΜΗΜΑ 2 75.000 € 93.000  € 
ΣΥΝΟΛΟ 285.000 € 353.400 € 

   

 

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται 

ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ Διακόρυξησ.  

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊσ, βϊςει τιμόσ. 

 

 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Για την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι κατωτϋρω 

διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κατϊ το χρόνο δημοςύευςησ τησ παρούςασ: 

1. Ο κατ' εξουςιοδότηςη Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1828 τησ Επιτροπόσ τησ 30ησ 
Οκτωβρύου 2019 για την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου όςον αφορϊ τα κατώτατα όρια εφαρμογόσ για 
τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων.  

2. Ο Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/1986 τησ Επιτροπόσ τησ 11ησ Νοεμβρύου 
2015 περύ καταρτύςεωσ τυποποιημϋνων εντύπων για τη δημοςύευςη προκηρύξεων 
και γνωςτοποιόςεων ςτον τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων και περύ καταργόςεωσ 
του εκτελεςτικού κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011. 

3. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 28ησ Νοεμβρύου 2007 για 
τροποπούηςη του Κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ του κοινού λεξιλογύου για τισ δημόςιεσ 
ςυμβϊςεισ (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περύ των διαδικαςιών ςύναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων, όςον αφορϊ την αναθεώρηςη του CPV. 

4. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 868/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ Αυγούςτου 2014 για 
τροποπούηςη των παραρτημϊτων του Κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη μιασ κοινόσ 
ονοματολογύασ των εδαφικών ςτατιςτικών μονϊδων (NUTS). 

5. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 23ησ Ιουλύου 2014 ςχετικϊ με την ηλεκτρονικό ταυτοπούηςη και τισ 

υπηρεςύεσ εμπιςτοςύνησ για τισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ ςτην εςωτερικό αγορϊ 

και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 1999/93/ΕΚ. 

6. Η Οδηγύα 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ 
Υεβρουαρύου 2014, ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων και 
την κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ (L94), όπωσ διορθώθηκε 
(L135/24.05.2016). 

7. Η Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 21ησ Ιουνύου 1989 για το ςυντονιςμό 
των νομοθετικών, κανονιςτικών και διοικητικών διατϊξεων περύ τησ εφαρμογόσ 
των διαδικαςιών προςφυγόσ ςτον τομϋα τησ ςύναψησ ςυμβϊςεων κρατικών 
προμηθειών και δημοςύων ϋργων, όπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 11ησ 
Δεκεμβρύου 2007 και το ϊρθρο 46 τησ Οδηγύασ 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Υεβρουαρύου 2014. 

8. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 

(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 
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147/Α΄/08.08.2016), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36).  

9. Σου Ν. 4727/2020 «Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό 
Νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 
2018/1972) και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

10. Ο Ν. 4013/2011 «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων - Αντικατϊςταςη του 

ϋκτου κεφαλαύου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) - Προπτωχευτικό 

διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 204/Α΄/15.09.2011). 

11. Ο N. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ 

Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη 

Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ 

74/Α΄/26.03.2014) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ 

επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων».  

12. Ο N. 2690/1999 «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) και ειδικότερα το ϊρθρο 7 «Αμεροληψύα των 

διοικητικών οργϊνων» και, όςον αφορϊ ςτα ςυλλογικϊ όργανα τησ διούκηςησ, τα 

ϊρθρα 13 «υγκρότηςη», 14 «ύνθεςη - υνεδριϊςεισ - Λειτουργύα» και 15 

«Αποφϊςεισ».  

13. Ο Ν. 2859/2000 «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.)» (ΥΕΚ 

248/Α΄/07.11.2000) και ειδικότερα το ϊρθρο 21 «υντελεςτϋσ.  Τπολογιςμόσ του 

φόρου». 

14. Ο Ν. 4152/2013 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/Α΄/09.05.2013) και ειδικότερα οι διατϊξεισ τησ 

Παραγρϊφου Ζ΄ «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16ησ Υεβρουαρύου 2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών 

ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ». 

15. Ο Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 

167/Α΄/23.07.2013) και ειδικότερα το ϊρθρο 64 «υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ 

φόρου».  

16. Ο Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014 - 2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ 
Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 
3419/2005 (Α΄ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).  

17. Ο Ν. 4270/2014 «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη 

τησ οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 

143/Α΄/28.06.2014). 

18. Ο Ν. 3863/2010 «Νϋο αςφαλιςτικό ςύςτημα και ςυναφεύσ διατϊξεισ, ρυθμύςεισ ςτισ 

εργαςιακϋσ ςχϋςεισ» (ΥΕΚ 115/Α΄/15.07.2010) και ειδικότερα το ϊρθρο 68 

«υμβϊςεισ εργολαβύασ εταιρειών παροχόσ υπηρεςιών», όπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχύει. 

19. Σο Ν.Δ. 496/1974 «Περύ Λογιςτικού των Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου» 

(ΥΕΚ 204/Α΄/19.07.1974). 

20. Σο Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοπούηςη ςε ενιαύο κεύμενο των διατϊξεων τησ κεύμενησ 

νομοθεςύασ, που διϋπουν το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΕΚ 59/Α΄/14.03.2007). 

21. Σο Π.Δ. 38/2017 «Κανονιςμόσ Λειτουργύασ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 

Προςφυγών» (ΥΕΚ  63/Α΄/04.05.2017). 

22. Σο Π.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ 
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Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών» (ΥΕΚ 64/Α΄/04.05.2017).  

23. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ» (ΥΕΚ 

145/Α΄/05.08.2016). 

24. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 

ϋγγραφα και ςτοιχεύα» (ΥΕΚ 34/Α΄/23.03.2015).  

25. Η αριθ. 57654/22.05.2017 απόφαςη του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ με 
θϋμα «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) του Τπουργεύου 
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» (ΥΕΚ 1781/Β΄/23.05.2017). 

26. Η αριθ. 56902/215/19.05.2017 απόφαςη του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
με θϋμα «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (ΥΕΚ 
1924/Β΄/02.06.2017). 

27. Η αριθ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφαςη του Τπουργού Διοικητικόσ  
28. Η αριθ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ, 

Ανϊπτυξησ και Σουριςμού με θϋμα «Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 
81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄ 1822) υπουργικόσ απόφαςησ “Εθνικού 
κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020 – 
Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων πρϊξεων 
ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ – Διαδικαςύα 
ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων”» (ΥΕΚ 
3521/Β΄/01.11.2016).  

29. Η αριθ. 44845/ΕΤΘΤ/913/22.10.2012 απόφαςη του Τπουργού Ανϊπτυξησ, 
Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θϋμα «Σροποπούηςη 
τησ υπ’ αριθμ. 3653/ΕΤΘΤ114/26.01.2012 υπουργικόσ απόφαςησ “ΡΤΘΜΙΕΙ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΑΣ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΨΗ ΕΜΜΕΨΝ ΔΑΠΑΝΨΝ Ε ΠΡΑΞΕΙ 
ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΨΝ ΠΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΚΣ ΚΑΙ ΣΟ ΕΣΠΑ 
ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 
1080/2006” (ΥΕΚ 312/Β΄/14.02.2012)»(ΥΕΚ 2916/Β΄/30.10.2012) και 
ςυγκεκριμϋνα των πρϊξεων: 

1. «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικό MIS 
5000245 και αριθμό ενϊριθμο ϋργου 2015Ε41510001 
2. «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ» με κωδικό MIS 5010844 και 
αριθμό ενϊριθμο ϋργου 2018Ε41510000 
3. «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ» με κωδικό MIS 5057208 και 
αριθμό ενϊριθμο ϋργου 2020Ε41510000 

 
30. Η αριθ. 1191/14.03.2017 κοινό απόφαςη των Τπουργών Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ 

και Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων και Οικονομικών με θϋμα «Καθοριςμόσ του χρόνου, 
τρόπου υπολογιςμού, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απόδοςησ τησ κρϊτηςησ 
0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώσ και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 350 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)» (ΥΕΚ 969/Β΄/22.03.2017).  

31. Η αριθ. 5143/05.12.2014 απόφαςη του Αναπληρωτό Τπουργού Οικονομικών με 
θϋμα «Καθοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμού, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και 
απόδοςησ τησ κρϊτηςησ υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., καθώσ και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 
204)» (ΥΕΚ 3335/Β΄/11.12.2014), όπωσ τροποποιόθηκε με την αριθ.  3491/31-05-
2017 ΤΑ (Β΄1992/2017) και ιςχύει., 

32. Η με αριθ. πρωτ. ΕΞ12161-2018/10001/12-01-2018 Απόφαςη του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ «Ϊκδοςη Πιςτοποιητικού ϊρθρου 73 παρ.2 του 
Ν.4412/2016» 

33. Η ΝΚ ΓΝΜΔ 3/2018 περύ τησ μη υποχρϋωςησ δημοςύευςησ περύληψησ τησ 

διακόρυξησ ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο κατ΄ εφαρμογό των διατϊξεων του 

Ν. 3548/2007 (68 Α΄), προκειμϋνου για διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
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προμόθειασ αγαθών (ό παροχόσ γενικών υπηρεςιών) που διενεργεύται από 

κεντρικό υπηρεςύα, ςε ςυνδυαςμό με τον πύνακα «Τποχρεώςεισ δημοςιεύςεων ςτον 

εθνικό τύπο κατϊ το Ν. 4412/2016», που ϋχει αναρτηθεύ ςτον ιςτότοπο τησ 

ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr). 

34. Σην υπ΄αρ. 30440/8.5.2006 εγκύκλιο του Τπουργεύου Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ 

Προςταςύασ με θϋμα «υμβϊςεισ δημοςύου με εταιρύεσ security και ςυνεργεύα 

καθαριότητασ», ςυμπληρώθηκε με τισ 31262/16.11.2006 και 31372/09.08.2010 

εγκυκλύουσ του ύδιου Τπουργεύου.  

35. Η αριθ. ΔΙΔΚ/35992/26-10-2018 (ΥΕΚ 637/ΤΟΔΔ/1-11-2018 και ΥΕΚ 
684/ΤΟΔΔ/16-11-2018 (Διορθώςεισ φαλμϊτων)) απόφαςη «Διοριςμόσ Προϋδρου 
και μελών του Διοικητικού υμβουλύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ 
και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», όπωσ τροποποιόθηκε με τισ ΔΙΔΚ/42585/12-11-
2018 (ΥΕΚ 687/ΤΟΔΔ/16-11-2018), ΔΙΔΚ/11161/13-03-2019 (ΥΕΚ 

143/ΤΟΔΔ/20-3-2019), ΔΙΔΚ/40323/25.11.2019 (ΦΕΚ1003/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./ 
27.11.2019, και ΦΕΚ 1127/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019 (Διόρκωςθ φαλμάτων)) 
αποφάςεισ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν . 

36. Η αριθ. 46221/15.01.2021 απόφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΑΔΑ:95ΜΓ469190-

ΦΦΣ) με θϋμα «υγκρότηςη Επιτροπόσ Διενϋργειασ / Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμών, 

Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων, Επιτροπών Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ 

για τισ ςυμβϊςεισ προμόθειασ αγαθών (Κεντρικό Τπηρεςύα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Π.ΙΝ. 

ΕΠ.Θ.) και Επιτροπών Παραλαβόσ για τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ γενικών Τπηρεςιών 

(Κεντρικό Τπηρεςύα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Π.ΙΝ. ΕΠ.Θ.) για το ϋτοσ 2021» 

37. Οι με αριθ. πρωτ. 1376/09.04.2021, 1378/09-4-2021 και 1380/09.04.2021 

Αποφϊςεισ Ϊγκριςησ Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ (ΑΔΑ: 6ΝΝΥ4691Υ0-Σ5Λ, ΑΔΑ: 

Χ2564691Υ0-ΖΛΨ και 9Ψ2Π4691Υ0-21Ε) και οι με αριθ. 1403/13-04-2021, 

1404/13-04-2021και 1405/13-04-2021 Αποφϊςεισ Ανϊληψησ Πολυετούσ 

Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 654Ν4691Υ0-1ΒΧ, 6ΘΜΕ4691Υ0-6ΔΟ  και ΑΔΑ: 670Γ4691Υ0-

Ρ2Τ) 

38. Η αριθ. 4963/24-03-2021 απόφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περύ ϋγκριςησ τησ 

διενϋργειασ του Διαγωνιςμού και των όρων αυτού για την επιλογό αναδόχου για 

την παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του κεντρικού κτιρύου του Εθνικού 

Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του 

Περιφερειακού Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.). 

39. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ (πλην αυτών 

που όδη προαναφϋρθηκαν), καθώσ και οι λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό 

απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και το 

ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαύου, που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 28/6/2021 ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 13:00, ύςτερα από κανονικό προθεςμύα ςαρϊντα (40) ημερών, 
από την ημερομηνύα αποςτολόσ ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ϊνωςησ τησ προκόρυξησ 
ςύμβαςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 1 και 4 του ϊρθρου 27 και τισ παρ. 1 και 
2 του ϊρθρου 60 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικαςύα θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), η οπούα εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ 
Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ, την 2/7/2021, 
ημϋρα Παραςκευό  και ώρα 11:00. {ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των 
(υπο)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό Προςφορϊ»}. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δημοςιότητα  

1.6.1 Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

H Προκόρυξη ςύμβαςησ (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ), που περιλαμβϊνει τισ 
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Παρϊρτημα V του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36), ςυνταγμϋνη 
κατϊ το ςχετικό τυποποιημϋνο ϋντυπο του Εκτελεςτικού Κανονιςμού (ΕΕ) 2015/1986 
τησ Επιτροπόσ, απεςτϊλη προσ δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ ςτισ 20/5/21 με προςωρινό αριθμό αναφορϊσ ENOTICES-ECAS_n006sfv6/2021-
067359 και δημοςιεύθηκε ςτισ20/05/2021 . 

1.6.2  Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο  

Η προκόρυξη και το πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκαν ςτο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) ςτισ 24/5/2021.  

https://www.eprocurement.gov.gr.    

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ακόμη και ςτη 

διαδικτυακό πύλη του Ε..Η.ΔΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η ςχετικό 

ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα Ε..Η.ΔΗ.. ϋλαβε 

υςτημικό Αύξοντα Αριθμό : 107893. 

H προκόρυξη (περύληψη τησ Διακόρυξησ) αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο 

https://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

Η Διακόρυξη καταχωρόθηκε επύςησ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

www.ekdd.gr ςτη διαδρομό: Αρχικό ελύδα – Προμόθειεσ – Διαγωνιςμού, ςτισ 

24/5/2021 . 

Γνωςτοπούηςη για τη ςυναφθεύςα ςύμβαςη, με τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται 
ςτο Παρϊρτημα V του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36), ςυνταγμϋνη κατϊ το οικεύο τυποποιημϋνο 
ϋντυπο του Εκτελεςτικού Κανονιςμού (ΕΕ) 2015/1986 τησ Επιτροπόσ, θα 
αποςταλεύ προσ δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.  

1.6.3 Έξοδα δημοςιεύςεων 

Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ βαρύνουν τον προώπολογιςμό τησ Ϊνωςησ.   

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι: 

(α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, 

εφόςον επιλεγούν, τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ 

περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν 

θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό 

διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ 

απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36). Η τόρηςη των εν λόγω 

υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την 

εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ 

που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ, ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

(β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον 

επιλεγούν, 

https://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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(γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των 

πληροφοριών που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ  

Σα ϋγγραφα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ 

περ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του Ν. 4412/2016, εύναι τα ακόλουθα: 

 η  Προκόρυξη τησ ύμβαςησ, όπωσ αυτό ϋχει δημοςιευτεύ ςτην Επύςημη 
Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ με προςωρινό αριθμό αναφορϊσ ENOTICES-
ECAS_n006sfv6/2021-067359. 

 η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ 

αυτόσ:  

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου 
τησ ύμβαςησ 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) του ϊρθρου 79 

παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016,  

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI: Απαιτόςεισ - Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Πύνακεσ Ανϊλυςησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: χϋδιο ύμβαςησ 

 το  Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ [ΕΕΕ] 

 ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ 

διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 

 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ  

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 

παρούςασ ςύμβαςησ, καθώσ και όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό 

υποβολό, εκτελούνται με τη χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ 

Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..), η οπούα εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ 

Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ.  

Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα 

ανωτϋρω ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ από 24/5/2021, ςτην ιςτοςελύδα www.ekdd.gr ςτη 

διαδρομό Αρχικό ελύδα- Προμικειεσ - Διαγωνιςμοί και ςτη Διαδικτυακό πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..  

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων  

Οι προςφϋροντεσ μπορούν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό 
διευκρινύςεισ για το περιεχόμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ το αργότερο δϋκα 
(10) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, ότοι 
μϋχρι 18/6/2021, ημϋρα Παραςκευό. 

 
ύμφωνα με το ϊρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, η 
αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το 
αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα ςχετικϊ αιτόματα υποβϊλλονται μόνο ηλεκτρονικϊ ςτο δικτυακό τόπο του 

ςυγκεκριμϋνου Διαγωνιςμού μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. και φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών 

πληροφοριών - διευκρινύςεων υποβϊλλονται μόνο από εγγεγραμμϋνουσ ςτο ςύςτημα 

οικονομικούσ φορεύσ, όςουσ δηλαδό διαθϋτουν ςχετικϊ διαπιςτευτόρια (όνομα χρόςτη 

και κωδικό πρόςβαςησ), που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ ύςτερα από αύτηςό τουσ. Σα 

αιτόματα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επιςυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχεύο ςε 

μορφό .pdf, με το κεύμενο των ερωτημϊτων το οπούο πρϋπει να εύναι ψηφιακϊ 

υπογεγραμμϋνο. Αιτόματα που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα δεν εξετϊζονται. Παρομούωσ, 

δεν εξετϊζονται τα αιτόματα που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρόπο, εύτε το ηλεκτρονικό 

αρχεύο που τα ςυνοδεύει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. 

 

Η αναθϋτουςα αρχό θα απαντόςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε όλεσ τισ 

διευκρινύςεισ που θα ζητηθούν εντόσ του ανωτϋρω διαςτόματοσ. 

 

Σο πλόρεσ κεύμενο των ςυμπληρωματικών πληροφοριών ό διευκρινύςεων θα αναρτηθεύ 

ςτη Διαδικτυακό πύλη του Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr. ημειώνεται επύςησ ότι 

οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 

ςυγκεντρωτικϊ ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτο διαδικτυακό τόπο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

(http://www.ekdd.gr). 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, 

ούτωσ ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη 

όλων των αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ 

περιπτώςεισ: 

(α) όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον 

οικονομικό φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από 

την προθεςμύα που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών, 

(β) όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για 

την προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

Οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ δεν μπορούν ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να 

επικαλεςτούν προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

2.1.4 Γλώςςα 

1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. Συχόν 

προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ 

ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη 

μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 

ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ 

νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. τα αλλοδαπϊ δημόςια 

ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από 
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και 
δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ 
τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ 
ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ 

και που θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι 

νόμιμα επικυρωμϋνα, και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από 

τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από 

δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ 

Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, εϊν υφύςταται ςτη 

χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

3. Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και 

δικαιολογητικού που αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ 

φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο ϋγγραφο με τη 

ςφραγύδα ‘’APOSTILE” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-1961. Η 

επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 

του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων.  

4. Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα – εταιρικϊ ό μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να 

ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

5. Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του 

αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό 

αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περ. β΄και γ΄τησ παρ.1 του ϊρθρου 14 

του ν.4364/2016 (ΥΕΚ 13 Α΄)  που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό 

του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με 

τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το 

Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και 

Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Εϊν ςυςταθεύ 

παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 

Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη 

διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη 

οικονομικό φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό 

περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ επύ ποινό αποκλειςμού περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με την παρ. 4 

του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: (α) την 

ημερομηνύα ϋκδοςησ, (β) τον εκδότη, (γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα 

απευθύνονται, (δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, (ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, (ςτ) 

την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω 

για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), (ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ 

διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ 

υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, (η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ 

Διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του Διαγωνιςμού, 

(θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, (ι) την ανϊληψη 
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υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό 

μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον 

οπούο απευθύνεται και (ια) ςτην περύπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, τον αριθμό 

και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των 

οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.  

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών 

προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. 

Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ ςυμπληρώνονται ςύμφωνα με τα υποδεύγματα του 

Παραρτόματοσ IV τησ παρούςασ Διακόρυξησ. 

Διευκρινύζεται ότι τα υποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών ςυμμετοχόσ και καλόσ 

εκτϋλεςησ αφορούν ςτισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που εκδύδονται από τα Πιςτωτικϊ 

Ιδρύματα ό από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Σαμεύο Παρακαταθηκών και 

Δανεύων. χετικϊ πρότυπα/υποδεύγματα δελτύων ςύςταςησ χρηματικών εγγυοδοτικών 

παρακαταθηκών διατύθενται ςτον ιςτότοπο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων 

(www.tpd.gr).   

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ 

2.2.1 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν  

φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα και, ςε  περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη 

αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:  

α. κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β. κρϊτοσ - μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (E.O.X.), 

γ. τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 

ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 

υμφωνύασ, 

δ. τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ' τησ παρούςασ παραγρϊφου 

και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα 

διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, 

και τα οπούα  

- δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 

2.2.3 τησ παρούςασ Διακόρυξησ και 

- πληρούν τουσ όρουσ που καθορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.2 και 2.3 τησ 

παρούςασ Διακόρυξησ. 

 

2.  Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 

 

3. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών 

ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την 

υποβολό προςφορϊσ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη υποχρεούται να πρϊξει τούτο, εϊν 

κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη, εφόςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ κριθεύ 

αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

ημειώνεται ότι τα νομικϊ πρόςωπα που ςυμμετϋχουν ςτο Διαγωνιςμό αυτόνομα ό ωσ 

μϋλη ϋνωςησ, δεν μπορούν να μετϋχουν ςε περιςςότερα του ενόσ ςχόματα 

διαγωνιζομϋνων.   

http://www.tpd.gr/
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τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη 

τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον.  

 

4. Η ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμό προώποθϋτει και αποτελεύ τεκμόριο ότι κϊθε 

υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει πλόρη γνώςη και ϋχει αποδεχθεύ 

ανεπιφύλακτα το ςύνολο των όρων που περιλαμβϊνονται ςτην παρούςα Διακόρυξη.  

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

Η Προςφορϊ κϊθε υποψόφιου οικονομικού φορϋα υποχρεωτικϊ και επύ ποινό 

αποκλειςμού ςυνοδεύεται από εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. Η εγγυητικό επιςτολό 

ςυμμετοχόσ υπολογύζεται ςε ποςοςτό δύο τοισ εκατό (2%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ 

τησ ςύμβαςησ, εκτόσ Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη. υγκεκριμϋνα,  

 το ποςό τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ για το Σμόμα 1 ανϋρχεται ςε 
τϋςςερισ  χιλιϊδεσ διακόςια ευρώ (4.200 € ) 

 το ποςό τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ για το Σμόμα 2 ανϋρχεται ςε 
χύλια πεντακόςια ευρώ (1.500 €). 

Οι οικονομικού φορεύσ που υποβϊλλουν προςφορϊ για περιςςότερα του ενόσ 
Σμόματα οφεύλουν να υποβϊλουν επιμϋρουσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, με τα 
προαναφερθϋντα ποςϊ, για κϊθε Σμόμα ξεχωριςτϊ και όχι μύα ενιαύα εγγυητικό 
επιςτολό.   

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Εϊν η εγγύηςη ςυμμετοχόσ εκδοθεύ από μη ελληνικό Σρϊπεζα, μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε 

μύα από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται 

υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 

Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχύ τριϊντα (30) 

τουλϊχιςτον ημερών μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ϊλλωσ η 

προςφορϊ απορρύπτεται.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον 

προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και 

τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.  

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ 

καλόσ εκτϋλεςησ. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ κατϊ τα ειδικότερα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, εϊν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του 

κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που 

αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3 και 2.3 τησ παρούςασ Διακόρυξησ, δεν 

προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα ςτην παρϊγραφο 2.4.2 τησ παρούςασ 

Διακόρυξησ δικαιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ 

(διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται 

για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται 

για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1  Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ 

Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ: 

(α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για 

την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς. 42), 

(β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 

διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των 

κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 

του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ 

Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 

τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό 

δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

(γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 

οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, 

ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

(δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ 

δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-

πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την 

καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό 

ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

(ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ 

με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 

νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό 

νομοθεςύα με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

(ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο 

ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 

αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 

τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το Ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου 

εκδόθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 

διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρϋωςη του 

προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ΄ϋλϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ. τισ περιπτώςεισ 

ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ 

κατ΄ελϊχιςτον ςτον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου. τισ περιπτώςεισ ςυνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου 

εδαφύου αφορϊ ςτα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη του 
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προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ), η κατϊ τα ανωτϋρω περύοδοσ 

αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε 

πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.  

Οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με τισ ποινικϋσ καταδύκεσ αντιςτοιχούν ςτο 

Μϋροσ ΙΙΙ Α’ του ΕΕΕ. 

 

 

2.2.3.2   Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ και παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ 

οποιοςδόποτε οικονομικόσ φορϋασ, εϊν η αναθϋτουςα αρχό : 

(α) γνωρύζει ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ 

ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει 

διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό 

ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό 

νομοθεςύα ό/και 

(β)  μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει 

τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ. 

Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 

Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

 

Οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρεύται  ότι ϋχουν αθετηθεύ εφόςον δεν 

ϋχουν καταςτεύ ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν 

υποχρεούται να απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικό ερώτημα του Ευρωπαώκού 

Ενιαύου Εγγρϊφου ύμβαςησ (ΕΕΕ), του ϊρθρου 79 με το οπούο ερωτϊται εϊν ο 

οικονομικόσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό 

φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ 

παραπϊνω υποχρεώςεισ του. 

Δεν αποκλεύεται ο οικονομικόσ φορϋασ, όταν εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 

καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των 

προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ ςτο 

μϋτρο που τηρεύ τουσ όρουσ του δεςμευτικού διακανονιςμού. 

(γ) γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ 

του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό  διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ 

επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ 

Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικό νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα 

με την Τ.Α. 29164/755/2019 (Β΄ 2686), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ 

υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) 

διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ 

εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν 

αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώςεισ 

πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ.  
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Οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Β’ του ΕΕΕ, ενώ οι λόγοι αποκλειςμού που 

ςχετύζονται με παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Γ’ 

και ςυγκεκριμϋνα ςτο πεδύο «Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, αθετόςει τισ 

υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του εργατικού δικαύου». 

 

2.2.3.3  Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα ό επαγγελματικό παρϊπτωμα  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ 

προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 

του Ν. 4412/2016, 

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το 

δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει 

τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη 

κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ 

διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα ο 

οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, 

υπό την προώπόθεςη ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει 

τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη 

τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ, (χετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα 

περιλαμβϊνεται ςτο ΕΕΕ καθώσ  και τα μϋςα απόδειξησ του κεφ. 2.4.2.2.). 

(γ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 

ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 

ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ 

αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό 

ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ και 

(δ) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ  να αποδεύξει με κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχει διαπρϊξει 

ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του.  

Ειδικϊ για τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα νοούνται, ιδύωσ, οι λόγοι που αναφϋρονται ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ 

περύπτωςησ γ΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115 Α΄), όπωσ η 

τελευταύα ιςχύει μετϊ την αντικατϊςταςό τησ δυνϊμει του ϊρθρου 39 Β) του Ν. 

4488/2017 (ΥΕΚ 137 Α΄).   

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (δ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει 

καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την 

ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.  

Οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα ό επαγγελματικό παρϊπτωμα 

αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Γ’ του ΕΕΕ. 

2.2.3.4  Αποκλειςμόσ ςε οποιαδόποτε ςτιγμό τησ διαδικαςύασ 

Η αναθϋτουςα αρχό, ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ 

βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα 

από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
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2.2.3.5 Απόδειξη αξιοπιςτύασ παρϊ το λόγο αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη») 

ύμφωνα με την παρ. 7 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, προςφϋρων οικονομικόσ 

φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται  ςτισ παραγρϊφουσ 

2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. γ΄ και 2.2.3.3, μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να 

αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, 

παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.  

Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη 

με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του 

παραπτώματοσ. Εϊν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 

φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, 

ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη 

ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να 

κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που 

ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη.. 

Η απόφαςη για τη διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ 

την προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 

ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.6  Γενικόσ αποκλειςμόσ από δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 

Οικονομικόσ φορϋασ ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του 

ϊρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και 

από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

2.3 Κριτόρια Επιλογόσ  

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 75 του Ν. 4412/2016, κϊθε προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋασ για οποιοδόποτε Σμόμα πρϋπει να διαθϋτει τισ εκ του νόμου 

απαιτούμενεσ προώποθϋςεισ, τισ χρηματοοικονομικϋσ δυνατότητεσ, καθώσ και τισ 

τεχνικϋσ και επαγγελματικϋσ ικανότητεσ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ειδϊλλωσ η 

προςφορϊ του απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Όλεσ οι απαιτόςεισ ςχετύζονται και εύναι 

ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ. 

2.3.1 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ   

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο των 
προσ παροχό υπηρεςιών (υπηρεςύεσ καθαριςμού).  
Ειδικότερα, οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα 
επαγγελματικϊ  μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ εγκατϊςταςόσ τουσ, 
όπωσ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36).  
Εφόςον οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ειδικό  ϋγκριςη ό να 
εύναι μϋλη ςυγκεκριμϋνου οργανιςμού για να μπορούν να παρϊςχουν τη ςχετικό 
υπηρεςύα ςτη χώρα καταγωγόσ τουσ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να τουσ ζητεύ 
να αποδεύξουν ότι διαθϋτουν την ϋγκριςη αυτό ό ότι εύναι μϋλη του εν λόγω 
οργανιςμού ό να τουσ καλϋςει να προβούν ςε ϋνορκη δόλωςη ενώπιον 
ςυμβολαιογρϊφου ςχετικό με την ϊςκηςη ςυγκεκριμϋνου  επαγγϋλματοσ.  
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την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ - μϋλοσ του 
Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει 
ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα 
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι 
ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ μητρώα. Ειδικϊ για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην 
Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο 
επαγγελματικό μητρώο εφόςον κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα απαιτεύται η 
εγγραφό τουσ για την υπό ανϊθεςη υπηρεςύα ό να προςκομύζουν  ϋνορκη 
δόλωςη ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ςχετικϊ με την ϊςκηςη του ςυγκεκριμϋνου 
επαγγϋλματοσ. 
την περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, απαιτεύται κϊθε 

μϋλοσ τησ Ϊνωςησ να πληρού τον ωσ ϊνω όρο.  

2.3.2 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια   

Όςον αφορϊ ςτην οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για τη διαδικαςύα 

ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν   

ελϊχιςτο Μϋςο Γενικό Ετόςιο Κύκλο Εργαςιών, που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό:  

Για το Σμόμα 1: πενόντα τοισ εκατό (50%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του Σμόματοσ 1 

χωρύσ ΥΠΑ (105.000,00€) ,και αφορϊ τα ϋτη 2017, 2018, 2019 και 

Για το Σμόμα 2: πενόντα τοισ εκατό (50%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του Σμόματοσ 2 

χωρύσ ΥΠΑ (37.5000,00 €) και αφορϊ τα ϋτη 2017, 2018, 2019. 

 
Οι οικονομικού φορεύσ που υποβϊλλουν προςφορϊ για τα Σμόματα 1 και 2, προκειμϋνου 
να γύνει η προςφορϊ τουσ αποδεκτό και για τα δύο Σμόματα, απαιτεύται να διαθϋτουν 
ελϊχιςτο  Μϋςο Γενικό Ετόςιο Κύκλο Εργαςιών που αντιςτοιχεύ ςτο πενόντα τοισ 
εκατό (50%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του Σμόματοσ 1  χωρύσ ΥΠΑ (105.000,00 €). 

 

ε περύπτωςη που οι ζητούμενεσ πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περύοδο, οι οικονομικού φορεύσ δύνουν τα ςτοιχεύα για τα ϋτη λειτουργύασ 

και αναφϋρουν την ημερομηνύα ςύςταςησ ό ϋναρξησ των δραςτηριοτότων τουσ.  

ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και 

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από όλα τα μϋλη, 

υπό την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 2.3.5 τησ παρούςασ.  

2.3.3 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα.  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για τη διαδικαςύα ςύναψησ 

τησ παρούςασ ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται: 

Α) Κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ τριετύασ (2017, 2018. 2019), να ϋχουν 

εκτελϋςει τουλϊχιςτον τρεισ (3) ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών του 

ςυγκεκριμϋνου τύπου, εύδουσ και μεγϊλου μεγϋθουσ,  και ςυγκεκριμϋνα : 

 για το Σμόμα 1  προώπολογιςμού τουλϊχιςτον πενόντα τοισ εκατό (50%) τησ 

εκτιμώμενησ ετόςιασ αξύασ του τμόματοσ αυτού, χωρύσ ΥΠΑ  (105.000,00€)   

και για το Σμόμα 2 προώπολογιςμού τουλϊχιςτον πενόντα τοισ εκατό (50%) τησ 

εκτιμώμενησ ετόςιασ αξύασ του τμόματοσ αυτού,  χωρύσ ΥΠΑ (37.500,00 €) . 

 

Οι οικονομικού φορεύσ που υποβϊλλουν προςφορϊ για τα Σμόματα 1 και 2, προκειμϋνου 

να γύνει η προςφορϊ τουσ αποδεκτό και για τα δύο Σμόματα, απαιτεύται να ϋχουν 

εκτελϋςει τουλϊχιςτον δύο (2) ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών του 

ςυγκεκριμϋνου τύπου, εύδουσ και προώπολογιςμού τουλϊχιςτον πενόντα τοισ 
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εκατό (50%) τησ εκτιμώμενησ ετόςιασ αξύασ του Σμόματοσ 1,  χωρύσ ΥΠΑ  

(105.000,00€).   

 

Η αναθϋτουςα αρχό δύναται να λαμβϊνει υπόψη και ςτοιχεύα ςχετικών υπηρεςιών που 

εκτελϋςθηκαν πριν από την τελευταύα τριετύα. 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα πρϋπει να αναφϋρει τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ  

αποδϋκτεσ των υπηρεςιών, δημόςιουσ ό/και ιδιωτικούσ. 

 

ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη τησ ανωτϋρω απαύτηςησ τησ τεχνικόσ και 

επαγγελματικόσ ικανότητασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από όλα τα μϋλη,  υπό 

την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 2.3.5 τησ παρούςασ.  

 

Β) Όλα τα μϋλη του προτεινόμενου για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ προςωπικού 

(ςυνεργεύο καθαριςμού) απαιτεύται να διαθϋτουν εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ 

ςύμβαςησ τουλϊχιςτον ενόσ (1) ϋτουσ. 

Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να δηλώςουν τα ςτοιχεύα του προτεινόμενου 

προςωπικού που θα διαθϋςουν για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ (ονοματεπώνυμο, 

προώπηρεςύα). 

ε περύπτωςη ϋνωςησ η πλόρωςη τησ ανωτϋρω απαύτηςησ τεχνικόσ και επαγγεματικόσ 

ικανότητασ πρϋπει να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

2.3.4 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ  

Κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ απαιτεύται να διαθϋτει : 

 

α)  Πιςτοποιητικό υμμόρφωςησ υςτόματοσ Ποιότητασ ISO 9001 ό ιςοδύναμο 

που καλύπτει το αντικεύμενο των  προσ ανϊθεςη  υπηρεςιών. 

β) Πιςτοποιητικό Τγιεινόσ & Αςφϊλειασ ςτην εργαςύα 145001:2018,  

 

Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ από διαπιςτευμϋνουσ φορεύσ 

πιςτοπούηςησ. 

 

Η αναθϋτουςα αρχό κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδύναμα μϋτρα 

διαςφϊλιςησ ποιότητασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορϋασ δεν εύχε τη 

δυνατότητα να αποκτόςει τα εν λόγω πιςτοποιητικϊ εντόσ των ςχετικών προθεςμιών 

για λόγουσ για τουσ οπούουσ δεν ευθύνεται ο ύδιοσ, υπό την προώπόθεςη ότι ο 

οικονομικόσ φορϋασ αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιότητασ 

πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ ό εύναι ιςοδύναμα με εκεύνα 

που απαιτούνται βϊςει του εφαρμοςτϋου ςυςτόματοσ ό του προτύπου 

περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ.   

Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ τόςο κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ του υποψηφύου, όςο και κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

ε περύπτωςη ενώςεων τα εν λόγω πιςτοποιητικϊ απαιτεύται να διαθϋτει τουλϊχιςτον  

ϋνα μϋλοσ τησ ϋνωςησ.   

2.3.5 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων  

Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα 

κριτόρια τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 78 του Ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 

(Α΄36), ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
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αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. την περύπτωςη αυτό, 

αποδεικνύει ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, με την προςκόμιςη 

τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται. 

Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια που ςχετύζονται με την επαγγελματικό εμπειρύα, οι 

οικονομικού φορεύσ μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι 

τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ 

απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.  

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει εϊν οι φορεύσ, ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να 

ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν 

λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα Διακόρυξη. Οικονομικόσ φορϋασ 

που ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ μιασ ό περιςςότερων 

ϊλλων οντοτότων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η αναθϋτουςα αρχό να λαμβϊνει το δικό του 

ΕΕΕ μαζύ με χωριςτό ΕΕΕ όπου παρατύθενται οι απαιτούμενεσ πληροφορύεσ για κϊθε 

μύα από τισ οντότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται. 

Η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα 

που δεν πληρού ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι 

αποκλειςμού. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον 

αφορϊ ςτα κριτόρια που ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό 

επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται 

εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

Τπό τουσ ιδύουσ όρουσ, μύα ϋνωςη οικονομικών φορϋων μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ 

ικανότητεσ των ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων, για τα κριτόρια τησ 

οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια τησ τεχνικόσ και 

επαγγελματικόσ ικανότητασ. 

2.4 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.4.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: (α) δεν 

βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και (β) πληρούν τα 

ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 και 2.3.4 τησ παρούςασ 

Διακόρυξησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, ωσ δικαιολογητικό 

ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016, 

Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο 

ςτην παρούςα Παρϊρτημα II , το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ 

ςυνϋπειεσ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75). 

Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου του Παραρτόματοσ 2 του 

Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπληρώνεται από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ 

φορεύσ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του Παραρτόματοσ 1.  

ε περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ 

ικανότητεσ μιασ ό περιςςότερων ϊλλων οντοτότων, κατϊ τα προβλεπόμενα ςτην 

προηγούμενη παρϊγραφο 2.3.5,  πρϋπει να υποβϊλλει, εκτόσ από  το δικό του ΕΕΕ και 

χωριςτό ΕΕΕ  για κϊθε μύα από τισ οντότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται, ςτο οπούο  

παρατύθενται οι απαιτούμενεσ πληροφορύεσ.  Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει εϊν οι 

φορεύσ, ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο οικονομικόσ φορϋασ, 

πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα 

οριζόμενα ςτην παρούςα Διακόρυξη.  
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ύμφωνα με το ϊρθρο 79Α του Ν.4412/2016, κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, εύναι 

δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού 

φορϋα η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού, ςυμπεριλαμβανομϋνων και 

εκεύνων που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων 

που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν. Ψσ εκπρόςωποσ του 

οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το 

ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ 

προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον 

οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα 

ςύναψησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπαώκό 

Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

Σο ΕΕΕ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν από την 

καταλυκτικό ημερομηνύα  υποβολόσ των προςφορών.     

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ  να ζητεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ  ςε 

οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια  τησ διαδικαςύασ να υποβϊλουν 

όλα ό οριςμϋνα  δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό 

τησ διαδικαςύασ.   

2.4.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και οι προώποθϋςεισ 

ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 και 2.3 τησ 

παρούςασ, κρύνονται κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, κατϊ την 

υποβολό των δικαιολογητικών τησ παρούςασ παραγρϊφου και κατϊ τη ςύναψη τησ 

ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ 

ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.3.5 τησ παρούςασ, οι φορεύσ 

ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται υποχρεούνται ςτην υποβολό των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ 

παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ 

περύπτωςη (παρϊγραφοσ 2.3 τησ παρούςασ). την περύπτωςη που προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ 

τμόμα ό τμόματα τησ ςύμβαςησ οποιουδόποτε ποςοςτού  επύ τησ ςυνολικόσ αξύασ,  ο 

υπεργολϊβοσ υποχρεούται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 

δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και, ςε 

περύπτωςη που ο προςφϋρων ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ του υπεργολϊβου, ο 

τελευταύοσ υποχρεούται επιπλϋον ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοσ 

2.3 τησ παρούςασ).     

Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του 

οπούου ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για 

τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα 

αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, εϊν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να 

λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε 

εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται 

δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό 
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ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την 

πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο 

ύμβαςησ (ΕΕΕ). 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η 

αναθϋτουςα αρχό που ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω 

δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν. 

 

Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ:  

- Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα διακόρυξη, 

εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ. 

- Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 

τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι 

δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου υπογραφόσ.     

ε περύπτωςη ενώςεων φορϋων η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παραγρϊφου 2.2.3 και 

τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ τησ 

παραγρϊφου 2.3.1 τησ παρούςασ, πρϋπει να ικανοποιούνται από όλα τα μϋλη τησ 

ϋνωςησ και να προςκομύζονται τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ μϋςα. 

Η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και 

τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ των παραγρϊφων 2.3.2 και 2.3.3 τησ 

παρούςασ αρκεύ να ικανοποιούνται αθροιςτικϊ από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ και να 

προςκομύζονται τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ μϋςα.  

   

Β. Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ από την 

αναθϋτουςα αρχό υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα 

οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3.2 τησ παρούςασ: 

2.4.2.1 χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου 

 

Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο και υποχρεούται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να 
δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςε αρμόδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ) 
προςκομύζει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει 
εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό του.  τισ λοιπϋσ 
περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα νόμιμησ εκπροςώπηςησ 
(όπωσ καταςτατικϊ, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., 
κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του  οικονομικού φορϋα), ςυνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την 
υποβολό τουσ. 

Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και των μεταβολών του νομικού προςώπου, 
εφόςον αυτό προκύπτει από πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ (πχ γενικό πιςτοποιητικό 
του ΓΕΜΗ), αρκεύ η υποβολό αυτού, εφόςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από 
την υποβολό του. τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ 
ϋγγραφα νόμιμησ ςύςταςησ και μεταβολών (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ 
μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικού 
φορϋα), ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι 
εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την υποβολό τουσ. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπόμενα, κατϊ τη νομοθεςύα 
τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφόςον δεν προβλϋπονται, 
υπεύθυνη δόλωςη  του νόμιμου εκπροςώπου, από την οπούα αποδεικνύονται τα 
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ανωτϋρω ωσ προσ τη νόμιμη ςύςταςη, μεταβολϋσ και εκπροςώπηςη του οικονομικού 
φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την 
κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του οικονομικού 
φορϋα, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει 
χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του 
οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου. 

την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 

φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.3.5 για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό 

του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των 

φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 

- Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλλει την Προςφορϊ, εφόςον ο 

προςφϋρων ςυμμετϋχει ςτο Διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο που δεν εύναι ο νόμιμοσ 

εκπρόςωπόσ του. 

Σο Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ, 

εφόςον ο οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει την προςφορϊ του μϋςω αντιπροςώπου 

που δεν εύναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, θα πρϋπει να εύναι: 

 Υυςικϊ πρόςωπα: πληρεξούςιο προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ, 

εύτε απλό εξουςιοδότηςη, 

 Α.Ε.: απόφαςη Δ.. εκπροςώπηςησ για τον εν λόγω Διαγωνιςμό καθώσ και 

πληρεξούςιο ϋγγραφο ό εξουςιοδότηςη από τον οικονομικό φορϋα  ό το νόμιμο 

εκπρόςωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Εταιρικό Οριςμού του Διαχειριςτό και απλό 

εξουςιοδότηςη ό πληρεξούςιο εκπροςώπηςησ, 

 ε περύπτωςη ϋνωςησ/κοινοπραξύασ: α) ςε περύπτωςη που η κοινό προςφορϊ 

υποβϊλλεται από ϋναν κοινό εκπρόςωπο, ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο με το 

οπούο ορύζεται κοινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ των μελών τησ 

ϋνωςησ/κοινοπραξύασ, ο οπούοσ θα υπογρϊφει εκ μϋρουσ τησ την προςφορϊ και 

κϊθε ϊλλο απαιτούμενο ϋγγραφο και εν γϋνει θα την εκπροςωπεύ ςτη 

διαγωνιςτικό διαδικαςύα και β) ςε περύπτωςη που η κοινό προςφορϊ 

υποβϊλλεται  από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, 

πληρεξούςιο ϋγγραφο ό εξουςιοδότηςη από το νόμιμο εκπρόςωπο κϊθε φορϋα. 

- Οι προςφϋροντεσ - Νομικϊ Πρόςωπα (Ν.Π.) οφεύλουν να καταθϋςουν ϋγκριςη του 

αρμόδιου οργϊνου του Ν.Π., ςτην οπούα ειδικότερα:  

i) Εγκρύνεται η ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμό. ε περύπτωςη ϋνωςησ φορϋων πρϋπει 

να εγκρύνεται η ςυμμετοχό του φορϋα ςτο Διαγωνιςμό, η ςύμπραξη με τουσ 

λοιπούσ φορεύσ - μϋλη τησ ϋνωςησ και το ποςοςτό ςυμμετοχόσ του καθενόσ. 

ii) Παρϋχεται ςε ςυγκεκριμϋνο ϊτομο ό ϊτομα η εξουςιοδότηςη να υπογρϊψει/ουν 

όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ και την προςφορϊ, καθώσ και 

να καταθϋςει/ουν την προςφορϊ και να παραςτεύ/ούν ςτην αποςφρϊγιςό τησ 

ςε όλα τα ςτϊδιϊ τησ.  

iii) Εγκρύνεται, ςε περύπτωςη ϋνωςησ, ϋνασ φορϋασ ωσ ςυντονιςτόσ (leader) τησ 

ϋνωςησ και εξουςιοδοτημϋνοσ αρμόδιοσ εκπρόςωποσ αυτού, ο οπούοσ εύναι 

υπεύθυνοσ για το ςυντονιςμό και τη διούκηςη όλων των μελών τησ ϋνωςησ. 

 

2.4.2.2  χετικϊ με τον ϋλεγχο περύ μη ύπαρξησ  λόγων αποκλειςμού 
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(α) για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.1 τησ παρούςασ, απόςπαςμα ποινικού 

μητρώου, ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια 

δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ  ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ 

χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από 

την υποβολό του, Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και 

ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 

οικονομικού φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 

αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτην ωσ ϊνω 

παρϊγραφο. 

(β) για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 α΄και β΄και 2.2.3.3. περ.β΄τησ 

παρούςασ: 

- Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ-μϋλουσ 

ό χώρασ   που να ϋχει ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ ςε περύπτωςη που 

δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ   πριν 

από την υποβολό του και επιπλϋον υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με τουσ 

οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει 

ειςφορϋσ (ςτην περύπτωςη που ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ ϋχει την εγκατϊςταςό 

του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην Ελλϊδα, αφορϊ οργανιςμούσ κύριασ και 

επικουρικόσ αςφϊλιςησ).  

Ειδικϊ για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.2.α)πϋραν του ωσ ϊνω 

πιςτοποιητικού, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει 

εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για 

την αθϋτηςη των υποχρεώςεων του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 

ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, τα 

πιςτοποιητικϊ ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό 

αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, 

εκδύδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο 

πιςτοποιητικό ότι τo νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό 

απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το 

δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων 

εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ 

ιςχύουν. ημειώνεται ότι τα φυςικϊ πρόςωπα (ατομικϋσ επιχειρόςεισ) δεν 

προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη. Η μη αναςτολό των 

επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ 

εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ αποδεικνύεται μϋςω τησ 

ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων (Με εκτύπωςη 

τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet).   

γ) Για τισ περιπτώςεισ  του ϊρθρου 2.2.3.2.γ τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη 

Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων 

που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του,  από το οπούο να 

προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του 

οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ 

τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. Μϋχρι  να καταςτεύ εφικτό  η ϋκδοςη του 

ανωτϋρω πιςτοποιητικού, αυτό αντικαθύςταται από υπεύθυνη δόλωςη του 

οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται η επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την 

ϋκδοςη του πιςτοποιητικού.  
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Εϊν το κρϊτοσ - μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ  ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ ό τα 

πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, τα 

ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 

κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη 

δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 

ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ - 

μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ  χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ 

φορϋασ. Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη 

δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα εν λόγω ϋγγραφα ό τα 

πιςτοποιητικϊ ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που 

αναφϋρονται ωσ ϊνω. Οι επύςημεσ  δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του 

επιγραμματικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-Certis) του ϊρθρου 81 του 

ν.4412/2016. 

 

(δ) Για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 τησ παρούςασ:  

-   Για τισ περιπτώςεισ α΄, γ΄ και δ’ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 τησ παρούςασ, υπεύθυνη 

δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο 

πρόςωπό του οι οριζόμενοι ςτην παρϊγραφο λόγοι αποκλειςμού. 

 

 

(ε) Για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.6 τησ παρούςασ, υπεύθυνη δόλωςη του 

προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη 

αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

2.4.2.3 χετικϊ με τον ϋλεγχο πλόρωςησ κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ 

Α. Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ 

τουσ, τησ παραγρϊφου 2.3.1 τησ παρούςασ oι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν 

πιςτοποιητικό/ βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του 

κρϊτουσ εγκατϊςταςησ,  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού ό 

εμπορικού μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, 

με το οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό 

επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το 

πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 

ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 

ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου 

ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ 

χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο 

μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του 

αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ.  

 

Οι εγκατεςτημϋνοι  ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ 

ςτο οικεύο  επαγγελματικό μητρώο. 

   

την περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων τα ςυγκεκριμϋνα αποδεικτικϊ μϋςα προςκομύζονται 

από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

Επιςημαύνεται ότι τα δικαιολογητικϊ που αφορούν ςτην απόδειξη τησ 

απαύτηςησ τησ παραγρϊφου 2.3.1. (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 

τησ δραςτηριότητασ) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον ϋχουν εκδοθεύ τριϊντα (30) 
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εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με ειδικότερεσ 

διατϊξεισ αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ.  

 

Β. Η Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, τησ παραγρϊφου 2.3.2 τησ 

παρούςασ αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ:  

Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων των 

τελευταύων τριών (3) διαχειριςτικών χρόςεων (2019, 2018, 2017)(ιςολογιςμού), ςε 

περύπτωςη που η δημοςύευςη αυτών απαιτεύται από τη νομοθεςύα τησ χώρασ 

εγκατϊςταςησ του οικονομικού φορϋα ό δόλωςη περύ του ςυνολικού ύψουσ του κύκλου 

εργαςιών για τισ τελευταύεσ τρεισ (3) διαχειριςτικϋσ χρόςεισ (2019, 2018, 2017), ςε 

περύπτωςη που δεν υποχρεούνται ςε δημοςύευςη οικονομικών καταςτϊςεων, 

ςυνοδευόμενη από τισ αντύςτοιχεσ φορολογικϋσ δηλώςεισ και εκκαθαριςτικϊ 

ςημειώματα. ε περύπτωςη οικονομικών φορϋων που δραςτηριοποιούνται για 

μικρότερο χρονικό διϊςτημα, υποβϊλλουν αποςπϊςματα οικονομικών  καταςτϊςεων ό 

δόλωςη, ςύμφωνα με τα προαναφερθϋντα, για το εν λόγω χρονικό διϊςτημα 

λειτουργύασ. 

Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 

ανωτϋρω δικαιολογητικϊ μπορεύ να αποδεικνύει την οικονομικό και 

χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η 

αναθϋτουςα αρχό κρύνει κατϊλληλο. 

 

Γ. Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, τησ παραγρϊφου 2.3.3 τησ παρούςασ 

αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ: 

(α) Οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να προςκομύςουν κατϊλογο των κυριότερων 

υπηρεςιών που εκτϋλεςαν κατϊ τα τρύα τελευταύα ϋτη (2019,2018,2017), με 

αναφορϊ του αντύςτοιχου ποςού, τησ ημερομηνύασ και των δημόςιων ό/και 

ιδιωτικών αποδεκτών των υπηρεςιών, ςυνοδευόμενο από: 

(i) ςε περύπτωςη που αποδϋκτησ των υπηρεςιών εύναι δημόςιοσ φορϋασ, από 

πιςτοποιητικό καλόσ εκτϋλεςησ από τον αποδϋκτη ό πρωτόκολλα οριςτικόσ παραλαβόσ 

των ςχετικών υπηρεςιών και  

(ii) ςε περύπτωςη που αποδϋκτησ των υπηρεςιών εύναι ιδιωτικόσ φορϋασ, από 

βεβαύωςη καλόσ εκτϋλεςησ από τον αποδϋκτη ό, εϊν αυτό δεν εύναι εφικτό, από απλό 

δόλωςη του οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ κατϊ την ημερομηνύα διεξαγωγόσ του 

διαγωνιςμού εκτελεύ τρϋχουςα ςύμβαςη θα πρϋπει να προςκομύςει βεβαιώςεισ καλόσ 

εκτϋλεςησ των εργαςιών για το εκτελεςθϋν τμόμα τησ ςύμβαςησ. 

Ο ανωτϋρω κατϊλογοσ ςυντϊςςεται με τη μορφό πύνακα ςύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Α/Α Αποδϋκτησ ύντομη 

περιγραφό 

ςύμβαςησ 

Διϊρκεια 

εκτϋλεςησ 

ςύμβαςησ 

(από - ϋωσ) 

υμβατικό αξύα  

(ςε περύπτωςη 

ςυμμετοχόσ ςε 

ϋνωςη, να 

δηλωθεύ η 

ςυμβατικό αξύα 

ςυμμετοχόσ) 

ύντομη 

περιγραφό 

ςυμμετοχόσ 

(ςε 

περύπτωςη 

ϋνωςησ) 

Συχόν 

ςυνοδευτικϊ 

ϋγγραφα 

(τύποσ & 

ημερομηνύα) 
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 (β) Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να προςκομύςουν καταςτϊςεισ προςωπικού από το 

ώμα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ που θα αποδεικνύουν την εμπειρύα του προτεινόμενου 

προςωπικού ό/και βιογραφικϊ ςημειώματα ςυνοδευόμενα από τα αντύςτοιχα 

αποδεικτικϊ ςτοιχεύα εμπειρύασ.  

 

 

Δ. Για την απόδειξη τησ ςυμμόρφωςησ με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, οι 

προςφϋροντεσ προςκομύζουν Πιςτοποιητικό υμμόρφωςησ υςτόματοσ 

Ποιότητασ ISO 9001:2015,  Πιςτοποιητικό Τγιεινόσ & Αςφϊλειασ 145001 ό 

ιςοδύναμα, ςύμφωνα με τα αναλυτικώσ οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.4 τησ 

παρούςασ. 

 

Ε. την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ 

ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.3.5 τησ παρούςασ 

Διακόρυξησ, για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ 

πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για 

τον ςκοπό αυτόν. Η ωσ ϊνω δϋςμευςη θα μπορούςε να προκύπτει από ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό μεταξύ προςφϋροντοσ και τρύτου, ςτισ ικανότητεσ του οπούου 

ςτηρύζεται, ό από οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο μϋςο.   

την περύπτωςη επύκληςησ δϊνειασ εμπειρύασ, απαιτεύται η προςκόμιςη: (α) όλων 

των κατϊ περύπτωςη προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντοσ ϊρθρου από 

τα οπούα αποδεικνύεται η πλόρωςη των κριτηρύων τησ οικονομικόσ και 

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ ό/και τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ 

και η μη ύπαρξη λόγων αποκλειςμού του τρύτου, ςτον οπούο πρόκειται να ςτηριχθεύ 

ο προςφϋρων και (β) των εγγρϊφων ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ του τρύτου, όπωσ 

ιςχύουν κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμού, από τα οπούα να 

προκύπτει η νόμιμη ςύςταςη και λειτουργύα του, καθώσ και το/τα πρόςωπο/α που 

δεςμεύει/ουν τον παραπϊνω με την υπογραφό του/τουσ. 

  

2.4.2.4 Ενώςεισ οικονομικών φορϋων 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα 

παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη, δικαιολογητικϊ για κϊθε οικονομικό φορϋα που 

ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016. 

2.4.2.5 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων και 

πιςτοπούηςη από οργανιςμού δημοςύου ό ιδιωτικού δικαύου   

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ 

απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται 

ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε 

επύςημουσ καταλόγουσ που προβλϋπονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ 

διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που 

ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του 

Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να 

προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 

πιςτοπούηςησ.  





31 

 

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η 

εγγραφό των εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη 

και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο. 

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 

οργανιςμούσ ό το πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 

ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ 

οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ 

απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται 

ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  

Σο Γ.Ε.ΜΗ. δεν ςυνιςτϊ εθνικό επύςημο κατϊλογο κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 83 του 

ν. 4412/2016 και ςυνεπώσ δεν ςυμπληρώνεται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ  ςτο εν 

λόγω πεδύο του ΕΕΕ. 

2.5 Κριτόριο Ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ, βϊςει τιμόσ. Η μϋθοδοσ αξιολόγηςησ και κατϊταξησ των προςφορών 

αναφϋρεται αναλυτικϊ ςτην παρϊγραφο 3.1.2 τησ παρούςασ Διακόρυξησ.    

2.6 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.6.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ 

τησ Διακόρυξησ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ  υπηρεςύεσ για το ϋνα ό/και για τα δύο 

Σμόματα.   

Προςφορϋσ που τυχόν υποβληθούν ό περιϋλθουν ςτην Τπηρεςύα αποκλειςτικϊ ςε 

ϋντυπη μορφό (για τισ οπούεσ δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ κατϊθεςη ηλεκτρονικόσ 

προςφορϊσ ςτο ςύςτημα) δεν αποςφραγύζονται και επιςτρϋφονται ςτουσ αποςτολεύσ 

τουσ.  

Απαιτούμενα από την παρούςα Διακόρυξη για προςκόμιςη ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα, 

που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα μετϊ την καθοριζόμενη προθεςμύα, 

θεωρούνται εκπρόθεςμα κατατεθϋντα και οδηγούν ςε απόρριψη τησ προςφορϊσ. 

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.  

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται 

υποχρεωτικϊ ηλεκτρονικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την 

ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ 

απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του 

(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 

καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 7 του 

ϊρθρου 96 του Ν. 4412/2016. Με την υποβολό τησ προςφορϊσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ό 

τησ κοινοπραξύασ ευθύνεται αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο. ε περύπτωςη κατακύρωςησ, 

η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο ό ανωτϋρασ βύασ, μϋλοσ 

τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ, αντιςτούχωσ, ςτισ 

υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ κατϊ το χρόνο αξιολόγηςησ των 

προςφορών, τα υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη ολόκληρησ τησ κοινόσ 

προςφορϊσ με την ύδια τιμό και τουσ ύδιουσ όρουσ. Εϊν η παραπϊνω ανικανότητα 

προκύψει κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, τα υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να 
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ϋχουν την ευθύνη τησ ολοκλόρωςησ αυτόσ με την ύδια τιμό και τουσ ύδιουσ όρουσ. Σα 

υπόλοιπα μϋλη τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ και ςτισ δύο περιπτώςεισ μπορούν να 

προτεύνουν αντικαταςτϊτη, ςτο πρόςωπο του οπούου δεν θα πρϋπει να ςυντρϋχουν οι 

λόγοι αποκλειςμού και ο οπούοσ θα πρϋπει να πληρού, κατϊ περύπτωςη, τα επιμϋρουσ 

κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, όπωσ τύθενται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Η 

αντικατϊςταςη εγκρύνεται με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, κατόπιν προςκόμιςησ και ελϋγχου των 

αποδεικτικών μϋςων περύ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού και πλόρωςησ των 

κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, κατϊ περύπτωςη. 

 

Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ πριν καταθϋςουν την προςφορϊ τουσ και 

προκειμϋνου να λϊβουν επιτόπια γνώςη των τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ του 

ϋργου, υποχρεούνται να επιςκεφθούν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α ό/και το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., κατόπιν 

ςυνεννόηςησ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ (για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: κ. Γρηγόρησ, τηλ. 

επικ: 213-1306381, κ. Αναγνώςτου, τηλ. επικ: 213-1306418), για (το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. 

κ. Μαργαριτόπουλοσ, τηλ. 2313-321144 και κ. Καραμανύδησ τηλ. επικ: 2313-

321101). 

Ο υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ, εφόςον δεν ϋχουν προςβϊλει νομύμωσ και 

εμπροθϋςμωσ τη Διακόρυξη, θεωρεύται ότι αποδϋχονται πλόρωσ και 

ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ αυτόσ και δεν δύνανται, με την προςφορϊ 

τουσ ό με οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να αποκρούςουν, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ 

ανωτϋρω όρουσ. Με την υποβολό τησ προςφορϊσ τεκμαύρεται ότι οι υποψόφιοι 

οικονομικού φορεύσ ϋχουν λϊβει γνώςη των όρων τησ Διακόρυξησ και των 

λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ 

2.6.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

2.6.2.1 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω 

τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., μϋχρι την 

καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα Διακόρυξη (παρϊγραφοσ 1.5), 

ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 

4412/2016, ιδύωσ ϊρθρα 36 και 37 και την Τ.Α. αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΥΕΚ 

1924/Β΄/02.06.2017) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού 

υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)».  

Για τη ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 

διαθϋτουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό 

υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό, το οπούο χορηγόθηκε 

από εγκεκριμϋνο πϊροχο υπηρεςιών πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ περιλαμβϊνεται ςτον 

κατϊλογο εμπύςτευςησ που προβλϋπεται ςτην απόφαςη 2009/767/ΕΚ (όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει) και ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 

910/2014 και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (Ε..Η.ΔΗ.. – Διαδικτυακό 

πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 

τησ ωσ ϊνω Τ.Α.. 

Επιςημαύνεται ότι οι αλλοδαπού οικονομικού  φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να 

υπογρϊφουν τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλουν με την προςφορϊ τουσ με χρόςη 

προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδόποτε ϊλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα  προϋλευςόσ τουσ δεν εύναι 

υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 

δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η αύτηςη  ςυμμετοχόσ ςυνοδεύεται με 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα  δηλώνεται ότι ςτην χώρα προϋλευςησ δεν προβλϋπεται 

η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ για την ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 

δημοςύων ςυμβϊςεων. Η υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου εδαφύου φϋρει 

υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 

προςφορών.      

2.6.2.2 Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα 

μϋςω του υςτόματοσ βεβαιώνεται αυτόματα από το ύςτημα με υπηρεςύεσ 

χρονοςόμανςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το 

ϊρθρο 9 τησ ωσ ϊνω Τ.Α.. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, 

δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ύςτημα.  

ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του Ε..Η.ΔΗ.., η αναθϋτουςα αρχό θα 

ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του Διαγωνιςμού με ςχετικό ανακούνωςό τησ, κατϊ τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 37 του Ν. 4412/2016. 

2.6.2.3 Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα ςε 

(υπο)φακϋλουσ (κατηγορύα επιςυναπτόμενων αρχεύων ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα):  

(α) ϋναν (υπο) φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό 

Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα 

δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 

νομοθεςύασ και την παρούςα και  

(β) ϋναν (υπο) φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο 

περιλαμβϊνονται η οικονομικό προςφορϊ και τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα 

δικαιολογητικϊ. 

Σα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 

4782/2021 (Α΄36), υποβϊλλονται ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ωσ διακριτό αρχεύο και 

ςημαύνονται από τον οικονομικό φορϋα με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υςτόματοσ. 

Εφόςον ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω 

ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, υποβϊλλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο 

ςχετικό αιτιολόγηςη, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 

διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ 

πληροφορύασ. ύμφωνα με την παρ.4 του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, δεν 

χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, 

τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ 

τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό τησ.  

Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςτα ϋγγραφα των προςφορών ϊλλων οικονομικών φορϋων 

αςκεύται, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 1 του ϊρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 

(Α΄ 34). 

2.6.2.4 Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό και οικονομικό τουσ προςφορϊ 

ςυμπληρώνοντασ τισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υςτόματοσ και 

επιςυνϊπτοντασ ςτον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνων Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και 

ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο όλα τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ τουσ ςε μορφό 

αρχεύου Portable Document Format (PDF).  

τη ςυνϋχεια, ο οικονομικού φορεύσ παρϊγουν από το ύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 

{εκτυπώςεισ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ Προμηθευτό και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Προμηθευτό ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF)}, τα οπούα 

υπογρϊφονται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 

ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτονται 
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ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ τουσ. Κατϊ τη ςυςτημικό υποβολό 

τησ προςφορϊσ το ύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ 

επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ 

αρχεύα (Σεχνικό και Οικονομικό Προςφορϊ) και, εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν 

επιτυχεύσ, η προςφορϊ υποβϊλλεται ςτο ύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν 

υποβϊλλεται και το ύςτημα ενημερώνει τον οικονομικό φορϋα με ςχετικό μόνυμα 

ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη του οικονομικού φορϋα, προκειμϋνου ο τελευταύοσ 

να προβεύ ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ. 

Εφόςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο 

ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υςτόματοσ, ο οικονομικόσ φορϋασ 

επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα ςύμφωνα με 

τουσ όρουσ τησ παρούςασ Διακόρυξησ (ιδύωσ Σεχνικό και Οικονομικό Προςφορϊ). 

2.6.2.5 Ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω 

του υςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω: 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋα ςτη 

διαδικαςύα υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου Portable 

Document Format (PDF) και, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν 

εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό 

με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών, χωρύσ να απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου τησ 

υπογραφόσ με την επιφύλαξη των αναφερθϋντων ςτην τελευταύα υποπαρϊγραφο  

2.6.2.1. τησ παρούςασ για τουσ αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ. 

Από το ύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα 

αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 

τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ 

γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α¨94) 

εύτε ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα 

βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη διαδικαςύασ  

ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

Εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω 

ςτοιχεύων και δικαιολογητικών προςκομύζονται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό 

φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα 

ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςτούν ςε 

πρωτότυπη μορφό ςύμφωνα με το Ν. 4250/2014. Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ 

εύναι ενδεικτικϊ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, τα πρωτότυπα ϋγγραφα τα οπούα 

ϋχουν εκδοθεύ από ιδιωτικούσ φορεύσ και δεν φϋρουν επικύρωςη από δικηγόρο, καθώσ 

και  τα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ Φϊγησ (Apostille). Δεν προςκομύζονται 

ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα οπούα φϋρουν εγκεκριμϋνη 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 

εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών, τα ΥΕΚ, τα τεχνικϊ φυλλϊδια (prospectus) και όςα 

ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ προβλϋπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορεύσ 

υποχρεούνται να αποδϋχονται ςε αντύγραφα των πρωτοτύπων. 

Σα προαναφερόμενα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ κατατύθενται ό αποςτϋλλονται 

ταχυδρομικϊ (ςυςτημϋνα) ςτο Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, Σ.Κ. 17778, Σαύροσ, Αθόνα, 1οσ Όροφοσ, 

Γραφεύο Πρωτοκόλλου, και ώρεσ 09:00π.μ. –15:00μ.μ., με τη μορφό ενόσ ςφραγιςμϋνου 

κυρύωσ φακϋλου με την ϋνδειξη «να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη 

γραμματεύα», ο οπούοσ εμπεριϋχει δύο (2) ςφραγιςμϋνουσ (υπο)φακϋλουσ με εξωτερικό 
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ϋνδειξη «Επιμϋρουσ ϋντυπα: Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό Προςφορϊ» και 

«Επιμϋρουσ ϋντυπα: Οικονομικό Προςφορϊ». Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ 

οφεύλουν να καταθϋςουν μαζύ με τον κυρύωσ φϊκελο διαβιβαςτικό (που θα βρύςκεται 

ϋξω από τον ςφραγιςμϋνο κυρύωσ φϊκελο για πρωτοκόλληςό του), ςτο οπούο θα 

αναφϋρονται αναλυτικϊ τα προςκομιζόμενα ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και 

δικαιολογητικϊ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τη μη εμπρόθεςμη υποβολό τησ 

προςφορϊσ ό για τυχόν ελλεύψεισ  του περιεχομϋνου των (υπο)φακϋλων που τη 

ςυνοδεύουν. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε 

ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμη και εϊν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ από τουσ υποψόφιουσ οικονομικούσ φορεύσ 

ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να 

υποβϊλλουν ςε  ϋντυπη μορφό και ςε εύλογη προθεςμύα όλα  ό οριςμϋνα 

ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει ηλεκτρονικϊ, όταν αυτό 

απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

2.6.2.6.  Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ δεν γύνεται αποδεκτό, αλλϊ απορρύπτεται 

ωσ απαρϊδεκτη κϊθε υποβολό ςυμπληρωματικών ό διευκρινιςτικών ςτοιχεύων, εκτόσ 

εκεύνων που τυχόν θα ζητηθούν από την αναθϋτουςα αρχό επύ νομύμωσ υποβληθϋντων 

δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 102 του Ν. 

4412/2016.  

2.6.2.7 Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη 

υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ 

προςφορϊσ, με ϋγγραφο αύτημϊ τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό 

ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 

εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών, μϋςω τησ λειτουργύασ «Επικοινωνύα» του υςτόματοσ. 

Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα του οικονομικού φορϋα, 

μπορεύ να προβεύ ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο ύςτημα 

πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ 

φορϋασ δύναται να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υςτόματοσ ϋωσ την 

καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορϊσ.        

 

2.6.3. Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ» 

/ Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ  

2.6.3.1 Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη 

διαγωνιςτικό διαδικαςύα περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 93 περ. α΄ του Ν. 

4412/2016: 

(α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 79 

παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και 

(β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και 

τισ παραγρϊφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τησ παρούςασ Διακόρυξησ.  

Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, ςε 

μορφό αρχεύων τύπου .XML και .PDF, ςτη Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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του Ε..Η.ΔΗ.. και αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ παρούςασ Διακόρυξησ 

(Παρϊρτημα ΙΙ).  

(α) Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) 

Σο Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) του ϊρθρου 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 

4412/2016, ςυμπληρώνεται από τον προςφϋροντα, εξϊγεται, αποθηκεύεται και 

υποβϊλλεται ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ςε μορφό Portable Document Format (.PDF) 

μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. από την 

ηλεκτρονικό διεύθυνςη - https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el, ενώ πληροφορύεσ για τη ςυμπλόρωςό του διατύθενται 

ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη:  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedM

D/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=36416652483872

35#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61 

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν εκ νϋου ΕΕΕ το οπούο ϋχει όδη 

χρηςιμοποιηθεύ ςε προηγούμενη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ, εφόςον 

επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορύεσ του εγγρϊφου εξακολουθούν να εύναι αληθεύσ. 

Οι υποψόφιοι οφεύλουν να ςυμπληρώςουν μόνο ϋνα ΕΕΕ, εύτε υποβϊλλουν 
προςφορϊ για το ϋνα (1) ό και για τα δύο (2) Σμόματα τησ παρούςασ Διακόρυξησ.  

Επιςημαύνεται πωσ: 

- Ϊνασ οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του (αυτοτελώσ) και ο οπούοσ 

δεν ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων προκειμϋνου να ανταποκριθεύ 

ςτα κριτόρια επιλογόσ, πρϋπει να ςυμπληρώνει ϋνα ΕΕΕ. 

- Ϊνασ οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ 

ικανότητεσ ενόσ ό περιςςότερων ϊλλων φορϋων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η 

αναθϋτουςα αρχό να λαμβϊνει το δικό του ΕΕΕ μαζύ με χωριςτό ΕΕΕ όπου 

παρατύθενται οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ για κϊθε ϋναν από τουσ οικονομικούσ 

φορεύσ ςτισ ικανότητεσ των οπούων ςτηρύζεται. 

- Ϊνασ οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ προτύθεται να αναθϋςει 

τμόμα / τμόματα τησ ςύμβαςησ υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ οποιουδόποτε 

ποςοςτού επύ τησ ςυνολικόσ αξύασ και ο οπούοσ δεν ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 

των υπεργολϊβων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η αναθϋτουςα αρχό να λαμβϊνει το 

δικό του ΕΕΕ μαζύ με χωριςτό ΕΕΕ όπου παρατύθενται οι πληροφορύεσ που 

απαιτούνται ςύμφωνα με το μϋροσ III για κϊθε ϋναν από τουσ υπεργολϊβουσ. ε 

περύπτωςη που ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των υπεργολϊβων, θα πρϋπει να 

ςυμπεριληφθούν και οι πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με το μϋροσ IV, 

εφόςον εύναι ςχετικϋσ με την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο 

οικονομικόσ φορϋασ, ομούωσ για καθϋνα από τουσ υπεργολϊβουσ. υνεπώσ, ςτην 

περύπτωςη αυτό θα πρϋπει να πληρεύται η γενικό ϋνδειξη του μϋρουσ IV περύ 

πλόρωςησ των κριτηρύων επιλογόσ. 

- Σϋλοσ, όταν ςυμμετϋχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορϋων, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων προςωρινών ενώςεων, πρϋπει να δύδεται, για καθϋνα 

ςυμμετϋχοντα οικονομικό φορϋα, χωριςτό ΕΕΕ, ςτο οπούο παρατύθενται οι 

πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη II και ΙΙΙ και τη γενικό ϋνδειξη 

του μϋρουσ ΙV. 

Κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 96 παρ. 7 εδϊφιο τελευταύο του Ν. 

4412/2016, ςτισ περιπτώςεισ ενώςεων, πρϋπει απαραιτότωσ να ςυμπεριληφθεύ, ςτο 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
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ςχετικό πεδύο του ΕΕΕ (ςτο μϋροσ ΙΙ.Α.) η ϋκταςη και το εύδοσ ςυμμετοχόσ καθενόσ εκ 

των μελών τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.   

Μόνον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλει τα δικαιολογητικϊ που 

ζητούνται από την αναθϋτουςα αρχό ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (παρϊγραφοσ 

2.4.2. τησ παρούςασ Διακόρυξησ).  

ε περύπτωςη που ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ παρϋχει τουσ ςυνδϋςμουσ για τα 

πρωτότυπα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ςτα αντύςτοιχα μητρώα, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ 

να ϋχει ϊμεςη πρόςβαςη από εκεύ.  

Ειδικότερα, με βϊςη την παρ. 6 του ϊρθρου 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικού φορεύσ 

δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, όταν η 

αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 

πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 

κρϊτοσ – μϋλοσ τησ Ϊνωςησ.  

Σο ΕΕΕ δεν περιλαμβϊνει τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και καλύπτει μόνο τουσ όρουσ 

ςυμμετοχόσ (προεπιλογό) από πλευρϊσ κριτηρύων αποκλειςμού και ποιοτικόσ επιλογόσ. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςυνϋταξε με χρόςη τησ υπηρεςύασ eΕΕΕ, δηλαδό τησ διαδικτυακόσ 

πλατφόρμασ που διαθϋτει η Ε.Ε., το πρότυπο ΕΕΕ που απαιτεύται για το ςυγκεκριμϋνο 

Διαγωνιςμό. 

Για τη διευκόλυνςη των οικονομικών φορϋων προκειμϋνου να ςυντϊξουν μϋςω τησ 

υπηρεςύασ eΕΕΕ τησ Ε.Ε. (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el) τη ςχετικό απϊντηςό τουσ αναρτϊται το αρχεύο . XML 

ςτο URL: www.promitheus.gov.gr 

Σο ΕΕΕ για την παρούςα Διακόρυξη επιςυνϊπτεται ςε μορφό. PDF και .XML ωσ 

διακριτό αρχεύο. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ αναφϋρεται η δομό του και παρατύθενται οδηγύεσ 

ςχετικϊ με τη ςυμπλόρωςη του. 

(β) Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ 

Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό (πρωτότυπο) και 

ςύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτόματοσ IV τησ παρούςασ Διακόρυξησ, εντόσ 

τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό. Επιςημαύνεται ότι η εν 

λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ 

Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.). 

 

2.6.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ  

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ 

που ϋχουν τεθεύ από την αναθϋτουςα αρχό με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III «Απαιτόςεισ – 

Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» τησ παρούςασ Διακόρυξησ, περιγρϊφοντασ πώσ οι 

ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ πληρούνται.  Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα 

ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η καταλληλότητα των 

προςφερόμενων υπηρεςιών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ. 

υγκεκριμϋνα, η Σεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει επύ ποινό απορρύψεωσ να περιλαμβϊνει 

τα ακόλουθα: 

1) Ενότητα με τύτλο: «Προφύλ του προςφϋροντοσ», όπου περιλαμβϊνονται τα 

ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ (όνομα, επωνυμύα, διεύθυνςη, ςτοιχεύα επικοινωνύασ, 

όνομα αρμοδύου εκπροςώπου για την προςφορϊ), περιγραφό τησ επιχειρηματικόσ 

δομόσ (νομικό μορφό, οργανόγραμμα, ςύντομο ιςτορικό κ.λπ.) και του ςυνόλου των 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
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δραςτηριοτότων (αντικεύμενο, υπηρεςύεσ, πελατολόγιο), καθώσ και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο 

που τεκμηριώνει την επϊρκεια του προςφϋροντοσ για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο.   

2) Ενότητα με τύτλο: «Αντύληψη για το ϋργο και μεθοδολογύα υλοπούηςησ του», 

όπου οι προςφϋροντεσ  οφεύλουν επύ ποινό αποκλειςμού να καταθϋςουν:   

i. Αναφορϊ του τρόπου με τον οπούο ο προςφϋρων ςκοπεύει να προςεγγύςει το 

ϋργο. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ ςτην κατανόηςη των απαιτόςεων 

του ϋργου, όπωσ προδιαγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ 

διακόρυξησ και ο προςφϋρων υποχρεωτικϊ να τοποθετηθεύ ςτο ςύνολο αυτών.  

ii. Αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα παροχόσ των υπηρεςιών του (για κϊθε ημϋρα, 

καθημερινϋσ).  

iii. Μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ϋργου, υπϊρχουςα τεχνογνωςύα υποςτόριξησ. 

iv. Περιγραφό του τρόπου οργϊνωςησ, του εξοπλιςμού και των μϋτρων που 

λαμβϊνει ο προςφϋρων για να εξαςφαλύζει την ποιότητα και την ορθό εκτϋλεςη 

των υπηρεςιών του. 

v. τοιχεύα για τον αριθμό και την ταυτότητα του προςωπικού που θα 

χρηςιμοποιηθεύ. 

vi. Οποιοδόποτε επιπλϋον ςτοιχεύο που τεκμηριώνει πληρϋςτερα την προςφορϊ 

του υποψηφύου. 

3) Ενότητα με τύτλο: «Τπεργολαβύα» (μόνο εϊν θα γύνει χρόςη αυτόσ): ε περύπτωςη 

που οι οικονομικού φορεύσ προτύθενται να αναθϋςουν υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε 

τρύτουσ τμόμα τησ ςύμβαςησ, θα πρϋπει να αναφϋρουν ρητώσ το τμόμα (ποςοςτό και 

υπηρεςύεσ που θα καλύπτουν), καθώσ και λύςτα με τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν 

(ϊρθρο 58 του Ν. 4412/2016).  

4) Περαιτϋρω, ςτην τεχνικό προςφορϊ, οι προςφϋροντεσ  δηλώνουν το χρόνο ιςχύοσ 

τησ προςφορϊσ τουσ και, ςε περύπτωςη που χαρακτηρύζουν πληροφορύεσ ωσ 

εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, οφεύλουν να 

αναφϋρουν ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που 

επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ςύμφωνα με την 

παρ. 3 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του ανωτϋρω 

ϊρθρου. 

5) Σϋλοσ, οι προςφϋροντεσ  υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη με 

την οπούα θα δηλώνουν ότι επιςκϋφθηκαν το χώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ό/και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.  

και ϋλαβαν επιτόπια γνώςη των τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ του ϋργου.   

τα περιεχόμενα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να 

εμφανύζονται ςτοιχεύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ. Συχόν εμφϊνιςη 

οικονομικών ςτοιχεύων (ςυμπεριλαμβανομϋνων λϋξεων όπωσ «δωρεϊν») 

αποτελεύ λόγο απόρριψησ τησ προςφορϊσ.  

τισ περιπτώςεισ ενώςεων, πρϋπει απαραιτότωσ να αναφϋρεται η ϋκταςη και το εύδοσ 

ςυμμετοχόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ, καθενόσ εκ των μελών τησ 

ϋνωςησ, χωρύσ να αποκαλύπτονται ςτοιχεύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, καθώσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
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2.6.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και 

υποβολόσ  

Η οικονομικό προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα 

Διακόρυξη κριτόριο ανϊθεςησ, όπωσ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 2.5. 

Η οικονομικό προςφορϊ ςυμπληρώνεται, επύ ποινό αποκλειςμού, ςύμφωνα με 

το Παρϊρτημα V ( πύνακεσ ανϊλυςησ οικονομικόσ προςφορϊσ) τησ παρούςασ.  

Επιςημαύνεται ότι οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν ϋναν πύνακα οικονομικόσ 

προςφορϊσ ανϊ Σμόμα. 

 

Η τιμό που προςφϋρεται εύναι η τιμό ςε ευρώ ανϊ μόνα για κϊθε Σμόμα ξεχωριςτϊ. 

Η τιμό θα περιλαμβϊνει το κόςτοσ παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού του κτιρύου που 

αφορϊ το κϊθε Σμόμα ξεχωριςτϊ, ότοι Σ1 του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου 

Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και  Σ2 του κτιρύου του 

Περιφερειακού Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.Ι.Ν.Ε.Π.Θ.), και 

ςύμφωνα με την παρ. 5 περ. α΄ του ϊρθρου 95 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε 

και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36), θα περιλαμβϊνει τισ υπϋρ δημοςύου και τρύτων 

κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ 

υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό (3%) και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ 

υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%). 

Η τιμό δεν μπορεύ να εύναι χαμηλότερη του κόςτουσ μιςθοδοςύασ, το οπούο δεν 

μπορεύ να εύναι χαμηλότερο από το οριζόμενο ςτην εργατικό νομοθεςύα (αμοιβϋσ 

προςωπικού καθαριςμού με τισ ανϊλογεσ προςαυξόςεισ, επιδόματα, αςφαλιςτικϋσ 

ειςφορϋσ κ.λπ.). Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από 

ανϊλυςη τησ μιςθοδοςύασ, πλόρη τεκμηρύωςη των προςφερόμενων τιμών και  

υπεύθυνη δόλωςη ότι τηρεύται η ιςχύουςα εργατικό νομοθεςύα, ϊλλωσ 

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Επύςησ, το ςύνολο τησ προςφορϊσ ανϊ Σμόμα δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει την 

προώπολογιςθεύςα δαπϊνη για το τμόμα αυτό. 

Επιςημαύνεται ότι το εκϊςτοτε ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό τησ ανωτϋρω τιμόσ θα 

υπολογύζεται αυτόματα από το ύςτημα.  

Η τιμό ςτην προςφορϊ θα πρϋπει να αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και  αριθμητικώσ. 

Η αναγραφό τησ τιμόσ ανϊ μόνα ςε ευρώ θα γύνεται κατϊ προτύμηςη χωρύσ δεκαδικϊ 

ψηφύα. Εϊν το γενικό ςύνολο που θα προκύψει περιϋχει δεκαδικϊ ψηφύα, 

ςτρογγυλοποιεύται ςε δύο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικό ψηφύο 

εύναι ύςο ό μεγαλύτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν εύναι μικρότερο του πϋντε. 

Περαιτϋρω, ςτην οικονομικό προςφορϊ, οι προςφϋροντεσ δηλώνουν το χρόνο ιςχύοσ 

τησ προςφορϊσ τουσ. 

Επιπλϋον, ςτον (υπο)φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ οι υποψόφιοι θα πρϋπει, επύ 

ποινό αποκλειςμού, να περιλαμβϊνουν ϋνορκη βεβαύωςη του νόμιμου εκπροςώπου 

αυτών ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου, περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ τουσ πρϊξησ επιβολόσ 

προςτύμου για παραβιϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» 

ςοβαρότητασ για το χρονικό διϊςτημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχόσ Τπηρεςιών Καθαριςμού ό/και Υύλαξησ», ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 68 παρ. 2 περ. δ΄ του Ν. 3863/2010, όπωσ ιςχύει.  
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Η αναθϋτουςα αρχό, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών, 

υποβϊλλει γραπτό αύτημα προσ τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού του 

ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για τη χορόγηςη πιςτοποιητικού, από το οπούο να 

προκύπτουν όλεσ οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ εκϊςτου 

των υποψόφιων εργολϊβων και αφορϊ το χρονικό διϊςτημα που καλύπτεται από το 

«Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχόσ Τπηρεςιών Καθαριςμού ό/και Υύλαξησ». Σο 

πιςτοποιητικό αποςτϋλλεται ςτην αναθϋτουςα αρχό μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ 

από την υποβολό του αιτόματοσ. ε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ, 

η αναθϋτουςα αρχό δικαιούται να προχωρόςει ςτη ςύναψη τησ ςύμβαςησ. 

 

Μϋςα ςτον (υπο)φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ οι υποψόφιοι θα πρϋπει, με 

ποινό αποκλειςμού, να εξειδικεύουν ςε χωριςτό φϊκελο τα ακόλουθα ςτοιχεύα 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχύει:  

(α) τον αριθμό των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν ςτο ϋργο, 

(β) τισ ημϋρεσ και ώρεσ εργαςύασ, 

(γ) τη ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ, ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι, 

(δ) το ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ 

αποδοχϋσ αυτών των εργαζομϋνων, 

(ε) το ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ και  

(ςτ) τα τετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο.  

 

την προςφορϊ τουσ, οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να υπολογύζουν εύλογο ποςοςτό 

διοικητικού κόςτουσ  παροχόσ των υπηρεςιών τουσ, των αναλωςύμων, του εργολαβικού 

τουσ κϋρδουσ και των νομύμων υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων.  

Επιπροςθϋτωσ υποχρεούνται να επιςυνϊπτουν ςτην προςφορϊ αντύγραφο τησ 

ςυλλογικόσ ςύμβαςησ εργαςύασ ςτην οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι.  

Για τη ςύνταξη τησ οικονομικόσ προςφορϊσ πρϋπει ο προςφϋρων να λϊβει υπόψη του 

τισ απαιτόςεισ  και τεχνικϋσ  προδιαγραφϋσ  του ϋργου και των ζητούμενων υπηρεςιών, 

όπωσ αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα  ΙΙΙ τησ παρούςασ Διακόρυξησ.  

Επύςησ ςημειώνεται, ότι η παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% ςυνυπολογύζεται 

υποχρεωτικϊ  ςτην εξαγωγό τησ προςφερόμενησ τιμόσ (βλ Πύνακα Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ, Παρϊρτημα V) και ότι για τον υπολογιςμό τησ προςφορϊσ το ϋτοσ 

αντιςτοιχεύ ςε 365 ημϋρεσ.  

 

Οι τιμϋσ ανϊ μόνα χωρύσ Υ.Π.Α. θα λαμβϊνονται υπόψη για τη ςύγκριςη των 

προςφορών. 

Οι τιμϋσ των προςφορών δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ 

προςφορϊσ. ε περύπτωςη που ζητηθεύ παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ προςφορϊσ, οι 

προςφϋροντεσ δεν δικαιούνται, κατϊ την γνωςτοπούηςη τησ ςυγκατϊθεςόσ τουσ, να 

υποβϊλλουν νϋουσ πύνακεσ τιμών.  

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν 

αναπροςαρμόζονται. 
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Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το 

δικαύωμα να ζητόςει από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη 

των προςφερομϋνων τιμών, οι δε προςφϋροντεσ υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ. 

Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ:  

(α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα,  

(β) δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του 

ϊρθρου 102 του Ν. 4412/2016, 

(γ) δύνονται περιςςότερεσ από μύα ό εναλλακτικϋσ τιμϋσ και 

(δ) η τιμό υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτόσ καθορύζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθϋτουςα αρχό ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ Διακόρυξησ. 

2.6.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ  οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη τησ διενϋργειασ του Διαγωνιςμού. Προςφορϊ η οπούα 

ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από 

την αναθϋτουςα αρχό, πριν από τη λόξη τησ ιςχύοσ τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ 

εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. 

α΄ του Ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.2 τησ παρούςασ Διακόρυξησ, κατ’ ανώτατο 

όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια {δώδεκα 

(12) μόνεσ}.  

ε περύπτωςη αιτόματοσ για παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, για τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ που αποδϋχθηκαν την παρϊταςη, πριν τη λόξη ιςχύοσ των 

προςφορών τουσ, οι προςφορϋσ ιςχύουν και τουσ δεςμεύουν για το επιπλϋον αυτό 

χρονικό διϊςτημα.  

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ 

προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ εϊν η 

αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ 

διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που 

ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ 

και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 

ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη η 

διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι 

λοιπού οικονομικού φορεύσ.  

ε περύπτωςη που λόξει ο χρόνοσ  ιςχύοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ  παρϊταςη  

τησ προςφορϊσ, η αναθϋτουςα αρχό δύναται με αιτιολογημϋνη απόφαςό τησ,εφόςον η 

εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εξυπηρετεύ το  δημόςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει εκτων υςτϋρων 

από τουσ οικονομικούσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα εύτε να παρατεύνουν 

την προςφορϊ τουσ,εύτε όχι.  

2.6.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

Η αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των 

προςφορών, απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ:  

(α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορύζεται παραπϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.6.1 (Γενικού όροι υποβολόσ 

προςφορών), 2.6.2 (Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ προςφορών), 2.6.3 (Περιεχόμενο 

φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ - τεχνικόσ προςφορϊσ), 2.6.4 (Περιεχόμενο 
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φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών 

προςφορών), 2.6.5 (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1 (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη 

προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ – 

Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ) τησ παρούςασ Διακόρυξησ, 

(β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν 

επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, 

δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και τη ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 3.1.1 τησ παρούςασ Διακόρυξησ, 

(γ) για την οπούα ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ 

εξηγόςεισ, εντόσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ, ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από 

την αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 

3.1.1 τησ παρούςασ Διακόρυξησ, 

(δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ, 

(ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν υποψόφιο οικονομικό φορϋα που ϋχει υποβϊλει δύο 

ό περιςςότερεσ προςφορϋσ, (ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει  και υπό τουσ όρουσ τησπερ. 

γ΄τησπαρ.4 του ϊρθρου 73 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 

4782/2021 (Α΄36))  και ςτην περύπτωςη  ενώςεωσ οικονομικών φορϋων  μεκοινϊ μϋλη 

καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών  φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε 

ωσ μϋλη ενώςεων.   

(ςτ) η οπούα εύναι υπό αύρεςη, 

(ζ) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, 

(η) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα 

ϋγγραφα τησ παρούςασ Διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ.   

(θ) η οπούα ϋχει ςυνταχθεύ χωρύσ προηγουμϋνωσ ο υποψόφιοσ να ϋχει επιςκεφθεύ το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α ό/και το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ώςτε να λϊβει γνώςη των τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ 

του ϋργου. 

Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει από τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ υποψόφιεσ εταιρύεσ 

καθαριςμού οι οπούεσ ϋχουν κηρυχθεύ ϋκπτωτεσ κατ΄εφαρμογό τησ παρ.7 ϊρθρ. 69 ν. 

3863/2010 μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα 3 ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ 

τησ προςφορϊσ ό ςτισ οπούεσ  ϋχει επιβληθεύ η κύρωςη  τησ προςωρινόσ διακοπόσ τησ 

λειτουργύασ ςυγκεκριμϋνησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ ό τμόματοσ, ό τμημϊτων ό του 

ςυνόλου τησ επιχεύρηςησ  ό εκμετϊλλευςησ κατ΄ εφαρμογό τησ παρ. 1Β του 

ϊρθρου 24 ν.3996/2011 (Α΄170) μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα τριών  (3) ετών από την 

ημερομηνύα λόξησ  τησ προθεςμύασ υποβολόσ τησ  προςφορϊσ.    

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4412/2016,  μη κανονικϋσ 

προςφορϋσ θεωρούνται ςυγκεκριμϋνα:  

(α) όςεσ δεν πληρούν τισ προώποθϋςεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ,  

(β) όςεσ παρελόφθηςαν εκπρόθεςμα,  

(γ) όταν υπϊρχουν αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αθϋμιτησ πρακτικόσ, όπωσ ςυμπαιγνύασ ό 

διαφθορϊσ και 

(δ) όςεσ κρύνονται από την αναθϋτουςα αρχό αςυνόθιςτα χαμηλϋσ. 

Ενώ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

απαρϊδεκτεσ προςφορϋσ θεωρούνται ςυγκεκριμϋνα:  

(α) όςεσ υποβϊλλονται από προςφϋροντεσ οι οπούοι δεν διαθϋτουν τα απαιτούμενα 

προςόντα και  
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(β) όςων η τιμό υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, όπωσ 

καθορύςτηκε και τεκμηριώθηκε πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ 

ςύμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Αποςφρϊγιςη προςφορών 

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο Ε..Η.ΔΗ.., για την αποςφρϊγιςη των προςφορών αρμόδιο 

όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού), προβαύνει ςτην 

ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των φακϋλων των προςφορών, 

κατϊ το ϊρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντασ τα εξόσ ςτϊδια: 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-

Σεχνικό Προςφορϊ» τρεισ (3) εργϊςιμεσ ημϋρεσ μετϊ την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, ότοι την 2/07/2021, ημϋρα Παραςκευό  

και ώρα 11:00 , εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την 

ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων. Κατϊ την προαναφερόμενη ημερομηνύα και 

ώρα γύνεται αποςφρϊγιςη μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακϋλων 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ». 

Επύςησ, την 2/07/2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 12:00, θα γύνει 

αποςφρϊγιςη  τησ ϋντυπησ προςφορϊσ (ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τησ 

προςφορϊσ που κατατϋθηκαν ςε ϋντυπη μορφό).  

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κατϊ 

την ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό. 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ Προςωρινού 

Αναδόχου», κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό. 

Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ςύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

ςτην παρϊγραφο 3.1.2 τησ παρούςασ, κϊθε προςφϋρων αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ 

προςφορϋσ και τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ τουσ, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκεύνων τησ κϊθε προςφορϊσ που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ, ςύμφωνα και 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό 

να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να 

διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η αναθϋτουςα 

αρχό προβαύνει ςτην αξιολόγηςη αυτών μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο 

ύςτημα οργϊνων τησ, εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων περύ 

δημοςύων ςυμβϊςεων. Ειδικότερα: 

(α) Η αρμόδια Επιτροπό καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα 

υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε 

πρακτικό, το οπούο υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου. 

(β) τη ςυνϋχεια, η αρμόδια Επιτροπό προβαύνει ςτην αξιολόγηςη μόνο των τεχνικών 

προςφορών των προςφερόντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε 

πλόρη. Η αξιολόγηςη γύνεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςεται 

πρακτικό για την απόρριψη όςων τεχνικών προςφορών δεν πληρούν τουσ όρουσ και τισ 

απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχό όςων τεχνικών προςφορών 

αντύςτοιχα πληρούν τα ανωτϋρω. 
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Για την αξιολόγηςη των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών 

μπορεύ να ςυντϊςςεται ενιαύο πρακτικό, το οπούο κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, 

μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», μόνο ςτην αναθϋτουςα αρχό, 

προκειμϋνου η τελευταύα να ορύςει την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ του 

(υπο)φακϋλου των οικονομικών προςφορών. 

(γ) Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, 

αποςφραγύζονται, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη 

οι  φϊκελοι όλων των υποβληθειςών οικονομικών προςφορών.  

 (δ) Η αρμόδια Επιτροπό προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών των 

προςφερόντων, των οπούων τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 

ϋκρινε πλόρη και ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτόςεισ τησ παρούςασ και 

ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό 

τουσ, την κατϊταξη των προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου. Σο εν 

λόγω πρακτικό κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό προσ ϋγκριςη.  

 

Η αξιολόγηςη των Σεχνικών Προςφορών διενεργεύται από την αρμόδια Επιτροπό 

ωσ εξόσ: 

Ο κϊθε υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει υποχρεωτικϊ την Σεχνικό 

Προςφορϊ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2.6.3.2 και το  Παρϊρτημα III 

τησ παρούςασ Διακόρυξησ. Η Επιτροπό ελϋγχει εϊν η τεχνικό προςφορϊ του κϊθε 

οικονομικού φορϋα περιλαμβϊνει όλεσ τισ Ενότητεσ και υπεύθυνεσ δηλώςεισ και τυχόν 

επιπλϋον υλικό τεκμηρύωςησ. 

 

Η αξιολόγηςη των Οικονομικών Προςφορών διενεργεύται από την αρμόδια 

Επιτροπό ωσ εξόσ:  

Ο κϊθε υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει μύα και μοναδικό τιμό για κϊθε 

Σμόμα. Σο ςυνολικό προςφερόμενο μηνιαύο τύμημα χωρύσ ΥΠΑ ανϊ Σμόμα θα 

λαμβϊνεται υπόψη για τη ςύγκριςη των προςφορών κϊθε Σμόματοσ. Προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ ανακηρύςςεται ο οικονομικόσ φορϋασ που υποβϊλλει την οικονομικό 

προςφορϊ με τη χαμηλότερη τιμό ανϊ Σμόμα. 

 

την περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλών προςφορών ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ 

ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την 

τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ 

προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ 

πρόςκληςησ. Η αναθϋτουςα αρχό αξιολογεύ τισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ, ςε 

ςυνεννόηςη με τον οικονομικό φορϋα και μπορεύ να απορρύψει την προςφορϊ εϊν τα 

παρεχόμενα ςτοιχεύα δεν εξηγούν κατϊ τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επύπεδο τησ 

τιμόσ που προτεύνεται, λαμβανομϋνων υπόψη των ςτοιχεύων που αναφϋρονται ςτην 

παρ. 2 του ϊρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Η αναθϋτουςα αρχό απορρύπτει την 

προςφορϊ, εϊν διαπιςτώςει ότι η προςφορϊ εύναι αςυνόθιςτα χαμηλό, διότι δεν 

ςυμμορφώνεται με τισ ιςχύουςεσ υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 

4412/2016. 

Κατϊ τα λοιπϊ, εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016. 
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την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με 

κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η 

κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού και παρουςύα των 

οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ (ϊρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016). 

τη ςυνϋχεια εκδύδεται από την αναθϋτουςα αρχό μια απόφαςη, με την οπούα 

επικυρώνονται τα αποτελϋςματα  όλων των ανωτϋρω ςταδύων  («Δικαιολογητικϊ 

υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό Προςφορϊ»), η οπούα 

κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ» του ςυςτόματοσ Ε..Η.ΔΗ.. μαζύ με αντύγραφο των αντύςτοιχων 

πρακτικών  τησ διαδικαςύασ ελϋγχου  και αξιολόγηςησ των προςφορών των ωσ ϊνω 

ςταδύων.  

Κατϊ τησ  ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ςύμφωνα με την 

παρϊγραφο 3.4 τησ παρούςασ. 

ε κϊθε περύπτωςη  ανεξαρτότωσ ποςού και διαδικαςύασ, όταν εξ αρχόσ ϋχει υποβληθεύ 

μύα προςφορϊ, εκδύδεται μύα απόφαςη, με την οπούα επικυρώνονται τα αποτελϋςματα 

όλων των ςταδύων, ότοι δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ και 

οικονομικόσ προςφορϊσ.     

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ 

κατακύρωςησ 

3.2.1 Διαδικαςύα υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ 

κατακύρωςησ 

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36), μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα 

αρχό αποςτϋλλει ςχετικό ηλεκτρονικό πρόςκληςη μϋςω του υςτόματοσ ςτον 

προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), 

να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ 

ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα 

πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του 

Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 

2.4.2 τησ παρούςασ Διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των 

λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3, καθώσ και για την πλόρωςη των κριτηρύων 

ποιοτικόσ επιλογόσ τησ παραγρϊφου 2.3.  

Σα εν λόγω δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα («προςωρινό 

ανϊδοχο»),  ηλεκτρονικϊ μϋςω του υςτόματοσ Ε.Η.ΔΗ.., ςε μορφό αρχεύου τύπου 

Portable Document Format (PDF), και ειδικότερα ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 

«Δικαιολογητικϊ Προςωρινού Αναδόχου». Όταν αυτϊ υπογρϊφονται από τον ύδιο, 

φϋρουν ψηφιακό υπογραφό.  Κατϊ περύπτωςη, τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 

προςκομύζονται ςτην αναθϋτουςα αρχό ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο 

εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό τουσ, κατϊ τισ 

διατϊξεισ  του Ν.4250/2014. Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ που αποτελούν  ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 

μπορεύ να  γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται 

υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα πρϋπει να ϋχει 

ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό.      

 Ο ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ παραδύδεται ςτην αρμόδια Επιτροπό Διενϋργειασ του 

Διαγωνιςμού.  
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Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ 

παραλαβόσ τουσ και αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ςε αυτόν προσ τον 

οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη.  

Η αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ Προςωρινού Αναδόχου» 

διενεργεύται ςε ημερομηνύα που καθορύζεται με πρόςκληςη, μετϊ και την προςκόμιςη 

των δικαιολογητικών ςε ϋντυπη μορφό, ύςτερα από ςχετικό ειδοπούηςη των 

ςυμμετεχόντων που υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ και ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν 

γνώςη των δικαιολογητικών που υπεβλόθηςαν.  

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ 
που υποβλόθηκαν, και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντόσ τησ προθεςμύασ δϋκα 
(10) ημερών, αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ 
προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 
αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών η αναθϋτουςα αρχό 
παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για 
την χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό 
αιτόςεων ςυμμετοχόσ και πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ 
του ϊρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ 
μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ. 

 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω 

δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. 

Η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου απορρύπτεται, καταπύπτει υπϋρ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 

προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν: 

(i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) εύναι ψευδό ό 

ανακριβό, 

(ii) δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών και 

(iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςτηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 

2.2.3 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.3 (κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παρούςασ. 

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για 

μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το 

Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ 

οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ τη δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για 

την προςκόμιςη των δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου (οψιγενεύσ μεταβολϋσ - 

ϊρθρο 104 του Ν. 4412/2016), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ του. 

Εϊν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν 

προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει 

ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.3 τησ 

παρούςασ Διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται. 
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Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπό του Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν 

ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα ανωτϋρω και τη διαβύβαςη του 

φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ 

εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ. 

Επιςημαύνεται ότι, η αρμόδια επιτροπό του διαγωνιςμού, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό 

τησ, μπορεύ να προτεύνει την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μεγαλύτερη ό 

μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξόσ:  Ποςοςτό δεκαπϋντε τοισ 

εκατό (15%) ςτην περύπτωςη τησ μεγαλύτερησ ποςότητασ και ποςοςτό πενόντα τοισ 

εκατό (50%) ςτην περύπτωςη μικρότερησ ποςότητασ. Για κατακύρωςη μϋρουσ τησ 

ποςότητασ κϊτω του καθοριζόμενου ωσ ανωτϋρω ποςοςτού, απαιτεύται προηγούμενη 

αποδοχό από τον προςωρινό ανϊδοχο.  

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ 

Επιτροπόσ επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ. 

3.2.2 Διευκρινύςεισ επύ των Δικαιολογητικών Κατακύρωςησ 

(α) ύμφωνα με την παρ. 10 του ϊρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικϊ 

ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη 

μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και 

δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

Ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να 

ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ 

νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. Σα ενημερωτικϊ και 

τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα - εταιρικϊ ό μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη 

ςτην ελληνικό.  

(β) χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό 

επικυρωμϋνων αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων ςυμβϊςεων 

διευκρινύζονται τα εξόσ: 

1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων: 

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των 

ακριβών αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ 

υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περ. α΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ 

ϋγγραφα (π.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζεται η 

υποχρϋωςη υποβολόσ κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων. 

2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων: 

Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων 

που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι 

νομύμωσ επικυρωμϋνα από την αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν 

επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). ημειώνεται ότι δεν θύγονται και 

εξακολουθούν να ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με 

ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ 

ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ. 

3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων: 

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα 

ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα 
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οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώσ 

και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων 

φϋρουν θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περ. α΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του 

Ν. 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα: 

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα 

αντύγραφα των δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον υποβληθούν από τουσ 

διαγωνιζόμενουσ. 

 

Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορεύ να γύνουν 

αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην 

οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ.  

(γ) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται από τον προςωρινό ανϊδοχο 

ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου Portable Document Format (PDF) και, κατϊ 

περύπτωςη, προςκομύζονται ςτο Πρωτόκολλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α με διαβιβαςτικό (ςτο οπούο 

αναφϋρονται αναλυτικϊ τα προςκομιζόμενα δικαιολογητικϊ), ςε ϋντυπη μορφό και ςε 

ςφραγιςμϋνο φϊκελο, εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό 

υποβολό τουσ. Δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα 

οπούα φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 

ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών, τα ΥΕΚ, τα τεχνικϊ 

φυλλϊδια (prospectus) και όςα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ προβλϋπεται από το Ν. 

4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούνται να αποδϋχονται ςε αντύγραφα των 

πρωτοτύπων.  

τοιχεύα και δικαιολογητικϊ που ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο τον 

προςωρινό ανϊδοχο και, ϊρα, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών, δεν 

απαιτεύται να φϋρουν θεώρηςη γνηςύου τησ υπογραφόσ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η αναθϋτουςα αρχό 

κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 

διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν 

ϋχει αποκλειςτεύ οριςτικϊ, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ηλεκτρονικϊ μϋςω του 

υςτόματοσ. Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, 

εφόςον η αναθϋτουςα αρχό δεν την κοινοπούηςε ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που δεν 

ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ, 

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ 

ςύμβαςησ επϋρχονται, εφόςον ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα εξόσ: 

α) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό ςε περύπτωςη 

ϊςκηςησ, παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ 

απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π. και ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ 

απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., εκδοθεύ απόφαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ 

χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο τελευταύο εδϊφιο 

τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 372 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

με το Ν. 4782/2021 (Α΄36). 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4




50 

 

β) κοινοποιηθεύ η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο, εφόςον ο 

τελευταύοσ υποβϊλλει, ςτην περύπτωςη που απαιτεύται, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη, 

υπεύθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 79Α, ςτην οπούα θα 

δηλώνεται ότι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρόςωπό του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την 

ϋννοια του ϊρθρου 104 και μόνον ςτην περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου ό τησ 

ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ. Η υπεύθυνη 

δόλωςη ελϋγχεται από την αρμόδια Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει 

πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη. 

 

Η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, μϋςω του υςτόματοσ, τον ανϊδοχο να προςϋλθει για 

την υπογραφό του ςυμφωνητικού θϋτοντϊσ του προθεςμύα που δεν μπορεύ να 

υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ  από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδικόσ πρόςκληςησ, 

προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. 

Σο ςυμφωνητικό ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν 

προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςα ςτην τεθεύςα προθεςμύα, 

κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό 

ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η ύδια ωσ ϊνω διαδικαςύα, για τον προςφϋροντα που 

υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

την περύπτωςη που κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό 

του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 

  

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη 

ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό 

παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό 

ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατϊ τησ ςχετικόσ 

πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και 

πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η προθεςμύα για την 

ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη 

τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα, εϊν η πρϊξη 

κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό (β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από 

την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν, εϊν χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα 

μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ (γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό 

τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου 

οικονομικού φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ προκόρυξησ, η πλόρησ 

γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών από τη δημοςύευςη 

ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ 

ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ.  

Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικότητασ 

«Επικοινωνύα» του Ε..Η.ΔΗ.. ςτον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνιςμού, επιλϋγοντασ 

κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το 

ςχετικό ϋντυπο ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF), το 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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οπούο φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό 

υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών. 

Η προδικαςτικό προςφυγό υποβϊλλεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη τυποποιημϋνου 

εντύπου, όπωσ αυτό παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα I του π.δ. 39/2017 («Κανονιςμόσ 

εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 

Προςφυγών», ΥΕΚ 64 Α΄). Ϊντυπο προδικαςτικόσ προςφυγόσ ςε μορφό ηλεκτρονικού 

αρχεύου .doc διατύθεται ςτον ιςτότοπο τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών 

( http://www.aepp-procurement.gr).    

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο 

από τον προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 

363 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36), το 

οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ 

προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Ε.Π. επύ τησ 

προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην 

οφειλόμενη ενϋργεια. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ  και η ϊςκηςό τησ 

κωλύουν τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με 

απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρ. 368 του ν. 

4412/2016 . Κατ’ εξαύρεςη, δεν κωλύεται η ςύναψη τησ ςύμβαςησ εϊν υποβλικθκε μόνο 

μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

 Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ 

διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ εϊν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το 

ϊρθρο 366 του Ν. 4412/2016. 

Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ» του Ε..Η.ΔΗ..: 

• κοινοποιούν την προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. α΄ του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36), και την περ. α΄ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 

• διαβιβϊζουν ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. β΄ του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του Ν. 
4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του 
παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με 
απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ. Η Αρχό επιλαμβϊνεται αποκλειςτικϊ επύ 
θεμϊτων που θύγονται με την προςφυγό και δεν μπορεύ να ελϋγξει παρεμπιπτόντωσ 
όρουσ τησ διακόρυξησ ό ζητόματα που αφορούν τη διενϋργεια τησ διαδικαςύασ. 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό 
υποβϊλλεται ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και 
κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν 
αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων 
και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ 
πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ. 

Οι χρόςτεσ - οικονομικού φορεύσ ενημερώνονται για την αποδοχό ό την απόρριψη τησ 
προςφυγόσ από την Α.Ε.Π.Π.. 

http://www.aepp-procurement.gr/
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Η ϊςκηςη τησ ωσ ϊνω προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη 
των ϋνδικων βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του 
ϊρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ.  

 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ 
απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου1. 
Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η 
ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ 
αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την 
απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό 
παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ 
ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ 

Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ 
αύτηςησ ακύρωςησ. 

 

Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) 

ημερών από την κοινοπούηςησ ό την πλόρη γνώςη τησ απόφαςησ επύ τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ. Για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ κατατύθεται 

παρϊβολο, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την 

προςωρινό διαταγό ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 

Σϋλοσ, εύναι δυνατό η ϊςκηςη προδικαςτικόσ προςφυγόσ ςτην ΑΕΠΠ, για την κόρυξη 
ακυρότητασ τησ ςυναφθεύςασ ςύμβαςησ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 368 
ϋωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςό του, μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ 

Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού, ματαιώνει τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ: 

(α) εφόςον η διαδικαςύα απϋβη ϊγονη εύτε λόγω μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λόγω 

απόρριψησ όλων των προςφορών ό αποκλειςμού όλων των προςφερόντων, ςύμφωνα 

με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου I του Ν. 4412/2016 και τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό 

(β) ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για 

την υπογραφό του ςυμφωνητικού. 

Ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ μπορεύ να λϊβει χώρα με 

ειδικώσ αιτιολογημϋνη απόφαςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ 

Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού, ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) λόγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, 

(β) εϊν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ ϊλλαξαν ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου δεν 

ενδιαφϋρει πλϋον την αναθϋτουςα αρχό, 

(γ) εϊν λόγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, 

(δ) εϊν η επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη, 

                                                           
1
  Πρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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(ε) ςτην περύπτωςη λόξησ του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου 

και του ανώτατου ορύου παρϊταςησ αυτόσ, ςύμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 97 του 

Ν. 4412/2016, εκτόσ εϊν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, 

ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού 

φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την 

προςφορϊ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου 

παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ, εύτε όχι, 

(ςτ) για ϊλλουσ επιτακτικούσ λόγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, όπωσ ιδύωσ δημόςιασ 

υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. 

Εϊν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει 

μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει 

την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. 

Όταν ςυντρϋχουν οι λόγοι για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ που αναφϋρονται ςτισ παρ. 

1 και 2 του ϊρθρου 106 του Ν. 4412/2016, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ακυρώνει τη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ για ολόκληρο το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ ό εϊν οι λόγοι 

αυτού ςυνδϋονται με τμόμα τησ ςύμβαςησ για το εν λόγω τμόμα.   

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιφυλϊςςεται κατϊ την απόλυτη διακριτικό του ευχϋρεια να ακυρώςει ςε 

οποιοδόποτε ςτϊδιο, να ματαιώςει, να αναβϊλει, να επαναλϊβει ό να μην κατακυρώςει 

τον παρόντα Διαγωνιςμό ςε κανϋνα προςφϋροντα, χωρύσ εκ τούτου να προκύπτει 

οποιοδόποτε δικαύωμα αποζημύωςησ των προςφερόντων ό του αναδόχου εξ αυτού του 

λόγου.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ  

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ 

καθορύζεται ςε ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ 

Υ.Π.Α., και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει 

κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5 τησ παρούςασ Διακόρυξησ 

ςτοιχεύα και να ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτόματοσ ΙV τησ 

παρούςασ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

ϋναντι του αναδόχου.  

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5 τησ παρούςασ 

Διακόρυξησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη, το ύψοσ 

τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του ποςού τησ αύξηςησ, 

εκτόσ Υ.Π.Α. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ 

ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό 

ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Εϊν 

ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται  

παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό τησ ωσ ϊνω εγγύηςησ 

γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.  

4.2  υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι 

τησ παρούςασ Διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 

Ο ανϊδοχοσ και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα προςπαθούν να ρυθμύζουν βϊςει τησ καλόσ πύςτησ και 

των ςυναλλακτικών ηθών, κϊθε διαφορϊ, που τυχόν θα προκύψει ςτισ μεταξύ τουσ 

ςχϋςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ. 

Για κϊθε διαφωνύα που θα ανακύψει ςχετικϊ με την παρούςα Διακόρυξη ό την 

υπογραφόμενη ςύμβαςη, καθώσ και από την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, αρμόδια εύναι τα 

Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  Κοινοτικό και το 

Ελληνικό. 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ 

με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ 

απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36).  
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Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του 

ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 

και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ 

ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

Ειδικϊ  ςτην παρούςα ςύμβαςη ο  ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ  που αναλαμβϊνει με  

βϊςη  την παρ.1 του ϊρθρ. 68 ν. 3863/2010 (α' ϋωσ ςτ'), όπωσ ιςχύει, καθώσ και τισ 

υποχρεώςεισ του για την εφαρμογό τωνδιατϊξεων τησ εργατικόσκαι αςφαλιςτικόσ 

νομοθεςύασ, καθώσ και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και  

πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου.    

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα εϊν κϊποιεσ από τισ 
υπηρεςύεσ καλυφθούν από προςλόψεισ ό από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα, να 
μειώςει αναλόγωσ και αζημύωσ τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και αντιςτούχωσ το τύμημα. 

Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει αζημύωσ τη ςύμβαςη όταν 
προκύπτουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών τησ για τη ςυγκεκριμϋνη 
υπηρεςύα από προςλόψεισ ό ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα.  

Και ςτισ δύο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) ημϋρεσ 
νωρύτερα.  

4.3.1 Τποχρεώςεισ Αναδόχου  

 Καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να 

ςυνεργϊζεται ςτενϊ με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., υποχρεούται δε να λαμβϊνει υπόψη του 

οποιεςδόποτε παρατηρόςεισ του ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

 Ο ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μόνοσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη τησ 

ιςχύουςασ νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολούμενο από αυτόν προςωπικό για την 

εκτϋλεςη των υποχρεώςεων τησ ςύμβαςησ.  ε περύπτωςη οποιαςδόποτε 

παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ 

αποκατϊςταςό τησ.  

 ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι 

(20) ημϋρεσ από τότε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα 

βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και να προςκομύςει ςτην αναθϋτουςα αρχό τα 

απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 του Ν. 4412/2016). 

 Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, των 

υποχρεώςεων και δικαιωμϊτων που απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ 

μεταξύ αυτού και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτόσ τησ αμοιβόσ του την οπούα μπορεύ να 

εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. ε περύπτωςη μερικόσ ό ολικόσ 

απομεύωςησ του ςυμβατικού τιμόματοσ, για λόγουσ που ϊπτονται ςτισ ςυμβατικϋσ 

ςχϋςεισ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών (ενδεικτικϊ αναφϋρονται ϋκπτωςη 

αναδόχου, διακοπό ςύμβαςησ κ.λπ.), το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθύνη ϋναντι τησ 

εκδοχϋωσ Σρϊπεζασ.  

Η υποκατϊςταςη αναδόχου απαγορεύεται με την επιφύλαξη του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016. 

 Ο ανϊδοχοσ εγγυϊται για τη διϊθεςη του αναφερόμενου ςτην προςφορϊ του 

προςωπικού, που θα διαθϋτει την απαιτούμενη ικανότητα, ώςτε να ανταποκριθεύ 

πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ ςύμβαςησ, δεςμεύεται δε ότι το προςωπικό θα 

επιδεικνύει πνεύμα ςυνεργαςύασ κατϊ τισ επαφϋσ με τισ αρμόδιεσ μονϊδεσ και τα 

ςτελϋχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

 Ο ανϊδοχοσ ςε περύπτωςη παρϊβαςησ οποιουδόποτε όρου τησ ςύμβαςησ ό τησ 

Διακόρυξησ ό τησ προςφορϊσ του, ϋχει υποχρϋωςη να αποζημιώςει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για 
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κϊθε θετικό και αποθετικό ζημύα που προκϊλεςε με αυτόν την παρϊβαςη εξ 

οιαςδόποτε αιτύασ και αν προϋρχεται.  

 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαλλϊςςεται από κϊθε ευθύνη και υποχρϋωςη από τυχόν ατύχημα ό 

από κϊθε ϊλλη αιτύα, εύτε ςτο προςωπικό του αναδόχου, εύτε ςτο προςωπικό του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εύτε ςε οποιονδόποτε τρύτο, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ό και ςε 

μεταγενϋςτερο χρόνο λόγω πλημμελούσ εκτϋλεςησ αυτόσ, τη δε ςχετικό ευθύνη 

φϋρει αποκλειςτικϊ ο ανϊδοχοσ.  

 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ για υπερωριακό 

απαςχόληςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικό του αναδόχου.  

 Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου υποχρεούται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ 

ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και ϋκτακτεσ) που αφορούν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα 

απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό λόψη αποφϊςεων.  

 ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη/κοινοπραξύα, τα μϋλη που αποτελούν την 

ϋνωςη/κοινοπραξύα θα εύναι από κοινού και εισ ολόκληρον υπεύθυνα ϋναντι του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπλόρωςη όλων των απορρεουςών από τη Διακόρυξη 

υποχρεώςεών τουσ. Συχόν υφιςτϊμενεσ μεταξύ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των 

ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχύ μόνο ςτισ εςωτερικϋσ τουσ ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη 

δεν δύναται να προβληθούν ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ λόγοσ απαλλαγόσ του ενόσ 

μϋλουσ από τισ ευθύνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων μελών για την 

ολοκλόρωςη τησ ςύμβαςησ. 

ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο ό ανωτϋρασ βύασ, 

μϋλοσ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ, αντιςτούχωσ, ςτισ 

υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ εύτε κατϊ το χρόνο αξιολόγηςησ των 

προςφορών, εύτε κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, τα υπόλοιπα μϋλη 

ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη ολόκληρησ τησ κοινόσ προςφορϊσ και ολοκλόρωςησ 

τησ ςύμβαςησ, αντιςτούχωσ, με τουσ ύδιουσ όρουσ. 

Η δυνατότητα εκπλόρωςησ των όρων τησ ςύμβαςησ από τα εναπομεύναντα μϋλη θα 

εξεταςθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

αποφαςύςει ότι τα εναπομεύναντα μϋλη δεν επαρκούν να εκπληρώςουν τουσ όρουσ 

τησ ςύμβαςησ, τότε αυτϊ οφεύλουν να ορύςουν αντικαταςτϊτη με προςόντα 

αντύςτοιχα του μϋλουσ που αξιολογόθηκε ςτην αντύςτοιχη φϊςη του διαγωνιςμού. Η 

αντικατϊςταςη, ωςτόςο, πρϋπει να εγκριθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

 ε περύπτωςη λύςησ, πτώχευςησ ό θϋςησ ςε καθεςτώσ αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό 

ειδικόσ εκκαθϊριςησ ενόσ εκ των μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςύμβαςη 

εξακολουθεύ να υφύςταται και οι απορρϋουςεσ από τη ςύμβαςη υποχρεώςεισ 

βαρύνουν τα εναπομεύναντα μϋλη του αναδόχου, μόνο εφόςον αυτϊ εύναι ςε θϋςη να 

τισ εκπληρώςουν. Η κρύςη για τη δυνατότητα εκπλόρωςησ ό μη των όρων τησ 

ςύμβαςησ εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του αρμοδύου οργϊνου του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε αντύθετη περύπτωςη, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δύναται να καταγγεύλει τη ςύμβαςη. 

Επύςησ, ςε περύπτωςη ςυγχώνευςησ, εξαγορϊσ, μεταβύβαςησ τησ επιχεύρηςησ κ.λπ. 

κϊποιου εκ των μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςυνϋχιςη ό όχι τησ ςύμβαςησ 

εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο εξετϊζει εϊν 

εξακολουθούν να ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μϋλουσ οι προώποθϋςεισ 

ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη λύςησ ό πτώχευςησ του αναδόχου, όταν 

αυτόσ αποτελεύται από μύα εταιρύα,όανϊλογησ κατϊςταςησ  πουαποτελεύ λγο 

αποκλειςμού κατϊ την παρ. 2 και 4 ϊρθρο. 73 ν. 4412/2016, η ςύμβαςη λύεται 

μονομερωσ από την πλευρϊ τησ αναϋτουςασ αρχόσ, υπό τισ επιφυλϊξεισ του 

ανωτϋρω ϊρθρου..      
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 Κατϊ τα λοιπϊ, ωσ προσ τουσ όρουσ παροχόσ των υπηρεςιών και τισ 

υποχρεώςεισ του Αναδόχου ιςχύουν οι απαιτόςεισ όπωσ περιγρϊφονται ςτο 

Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ  και οι όροι του ςχεδύου ςύμβαςησ (Παρϊρτημα 

VΙ), που επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα Διακόρυξη και αποτελούν 

αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

4.3.2 Εχεμύθεια 

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' όλη τη 

διϊρκεια τησ ςύμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει 

την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιονδόποτε 

τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την 

εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του. Επύςησ, θα 

αναλϊβει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςύνολο του ϋργου που θα 

εκτελϋςει χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η υποχρϋωςη 

αυτό επεκτεύνεται  και ςτο προςωπικό του, καθώσ και ςε κϊθε τυχόν υπεργολϊβο 

απαςχολεύ ςχετικϊ. 

ε περύπτωςη ουςιώδουσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων τόρηςησ τησ 

εμπιςτευτικότητασ κατϊ τα ανωτϋρω, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει δικαύωμα να καταγγεύλει ϊμεςα 

τη ςύμβαςη, με όλεσ τισ ςυνακόλουθεσ ςυνϋπειεσ. ε κϊθε δε περύπτωςη ϋχει δικαύωμα 

να διεκδικόςει την αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε τυχόν ζημύασ όθελε υποςτεύ από την 

αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του αναδόχου. 

4.4 Τπεργολαβύα  

4.4.1 Ο ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ 

λόγω ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η 

τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από 

υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

4.4.2 Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο κύριοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναφϋρει 

ςτην αναθϋτουςα αρχό το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νόμιμουσ 

εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ. 

Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό κϊθε αλλαγό των 

πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτούμενεσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ ανϊδοχοσ 

χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ςύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ 

ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του 

αναδόχου με υπεργολϊβο/υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη 

γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην αναθϋτουςα αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει 

την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/των τμημϊτων τησ ςύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε 

από νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην αναθϋτουςα αρχό κατϊ την ωσ 

ϊνω διαδικαςύα. ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ ϋχει ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ του 

υπεργολϊβου όςον αφορϊ τη χρηματοοικονομικό επϊρκεια – τεχνικό και επαγγελματικό 

ικανότητα, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ Διακόρυξησ, προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 

2.3.5 τησ παρούςασ οι όροι ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τισ προώποθϋςεισ 

αντικατϊςταςόσ του.  

4.4.3 Η αναθϋτουςα αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για τουσ 

υπεργολϊβουσ, όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ 

μϋςα τησ παραγρϊφου 2.4.2 τησ παρούςασ, ανεξαρτότωσ του ποςοςτού τησ ςυνολικόσ 
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αξύασ τησ ςύμβαςησ που αντιςτοιχεύ ςτο(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο 

ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ.  

Όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού 

απαιτεύ ό δύναται να απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.4.4 ύμφωνα με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, εργολϊβοσ που 

αναθϋτει την εκτϋλεςη του ϋργου ό μϋρουσ του ϋργου ςε υπεργολϊβο, υποχρεούται 

ϊμεςα να ενημερώνει εγγρϊφωσ τον αποδϋκτη των υπηρεςιών. Ο εργολϊβοσ και ο 

υπεργολϊβοσ ευθύνονται αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον, ϋναντι των εργαζομϋνων για 

την καταβολό των πϊςησ φύςεωσ αποδοχών και αςφαλιςτικών ειςφορών.   

 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςύμβαςη δύναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του 

ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου.  Πιο 

ςυγκεκριμϋνα: 

-Για τισ υπηρεςύεσ του τμόματοσ 1,  αρμόδιο όργανο εύναι το Σμόμα Διοικητικόσ 

Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

-Για τισ υπηρεςύεσ του τμόματοσ 2,  αρμόδιο όργανο εύναι το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.  

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

4.6.1 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ 

διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παραγρϊφου 4 

του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016 που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ 

ςύμβαςησ,  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ 

καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 τησ παρούςασ και, ωσ εκ 

τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των 

υποχρεώςεων που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει 

αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ 

δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

4.6.2 Η ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ, εφόςον ςυντρϋχει η περύπτωςη τησ 

παραγρϊφου 5 ό τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ οι 

τελευταύεσ ιςχύουν. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1 Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη από την αρμόδια 

υπηρεςύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με την εξόφληςη του εκατό τοισ εκατό (100%) τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ των υπηρεςιών που παρελόφθηςαν οριςτικϊ.  

Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των 

προβλεπόμενων από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 νόμιμων παραςτατικών 

και δικαιολογητικών. 

Πριν από κϊθε  πληρωμό και ωσ προώπόθεςη αυτόσ, εκτόσ των ανωτϋρω 

δικαιολογητικών, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  τισ καταςτϊςεισ 

μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του προςωπικού που 

απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ, το 

γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτον Ε.Υ.Κ.Α. ό ςε ϊλλο φορϋα των υποχρεωτικών ειςφορών 

αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού και πύνακα βαρδιών. ε μηνιαύα βϊςη, οφεύλει να 

προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) Ε.Υ.Κ.Α. ό ανϊλογεσ δηλώςεισ 

που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα αςφαλιςτικών ειςφορών, καθώσ επύςησ και το 

ςχετικό βεβαιωτικό ϋγγραφο που αφορϊ ςτην πληρωμό των ειςφορών. 

5.1.2 Σον ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 

ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό 

των υπηρεςιών, ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ: 

(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, και την Τ.Α.  

5143/05.12.2014, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,07%, η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ,  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 

Προςφυγών, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 

4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 1191/14.03.2017, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η 

οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό τροποποιητικόσ ςύμβαςησ και 

(γ) υπϋρ του Δημοςύου, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 36 

του Ν. 4412/2016, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ 

αξύασ, εκτόσ Υ.Π.Α., τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό 

αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και Προμηθειών. Ο χρόνοσ, ο 

τρόποσ και η διαδικαςύα παρακρϊτηςησ, καθώσ και κϊθε ϊλλο αναγκαύο θϋμα για την 

εφαρμογό τησ ωσ ϊνω κρϊτηςησ εξαρτϊται από την ϋκδοςη τησ προβλεπόμενησ από την 

παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016 Κ.Τ.Α.  

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό (3%) και 

ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%).  

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα 

παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατό (8%) για υπηρεςύεσ επύ του 

καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει). 
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5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1 Ο ανϊδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ ςυνδρομόσ λόγων ανωτϋρασ βύασ, κηρύςςεται 

υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του και από κϊθε 

δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου οργϊνου, 

ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου:  

α) εϊν δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού εντόσ τησ ταςςόμενησ 

προθεςμύασ από την κοινοπούηςη τησ ειδικόσ ϋγγραφόσ πρόςκληςησ ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην παρ. 5 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

β) εϊν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ 

γραπτϋσ εντολϋσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ και 

γ) εϊν υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων 

υπόψη των παρατϊςεων.  

την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό όχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει 

ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτόσ, θϋτοντασ 

προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των 

δεκαπϋντε (15) ημερών. Εϊν η προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό όχληςη παρϋλθει 

χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα 

τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ. 

τον ανϊδοχο που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη επιβϊλλεται ωσ κύρωςη, 

μετϊ από κλόςη του για παροχό εξηγόςεων, η ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ 

εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

Επιπλϋον, μπορεύ να του επιβληθεύ ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 74 του Ν. 

4412/2016, αποκλειςμόσ από τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

 

Ο οικονομικόσ φορϋασ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη τησ 

ςύμβαςησ όταν: 

α) Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε με ευθύνη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

β) υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. 

 

Ο οικονομικόσ φορϋασ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ ςτην περύπτωςη τησ παρ. 7 

του ϊρθρ. 68 ν.3863/2010. 

 

5.2.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ςφμφωνα με το  άρκρο 218 του ν. 4412/2016. 
Ποινικζσ ριτρεσ κατά το ανωτζρω άρκρο επιβάλλονται και  για πλθμμελι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ. υγκεκριμζνα επιβάλλεται ποινικι ριτρα 10 % επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΠΑ, των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν πλθμμελϊσ υπολογιηόμενθ επί  τθσ  
αντίςτοιχθσ μθνιαίασ αμοιβισ του αναδόχου.   
 
 

Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του 

Αναδόχου. 

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό το δικαύωμα να 

κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο. 
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5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 

παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 

εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η 

εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 

προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 

κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ 

άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει 

κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 

αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 

οριςτικοποιθκεί 

 

 

5.4 Δικαζηική επίλυζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ 
ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Περιφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ 
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ  

6.1.1 Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα 

διενεργηθεύ, κατϊ περύπτωςη, από το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για το 

Σμόμα 1 και από το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. για το Σμόμα 2, το οπούο και θα ειςηγεύται για όλα τα 

ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και 

ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων 

μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε 

τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό τουσ 

όρουσ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2 Η ανωτϋρω μονϊδα, με απόφαςό τησ, μπορεύ να ορύζει για την παρακολούθηςη 

τησ ςύμβαςησ ωσ επόπτη, με καθόκοντα ειςηγητό, υπϊλληλο τησ μονϊδασ, καθώσ και 

τον αναπληρωτό αυτού.  

Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του 

αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με 

τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Με ειςόγηςη του επόπτη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να απευθύνει 

ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ. 

6.1.3  Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται από τον 

ανϊδοχο ημερολόγιο ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου 

τησ ςύμβαςησ, η καθημερινό απαςχόληςη του προςωπικού ςε αριθμό και ειδικότητα, 

ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα ςτοιχεύα που ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

Σο ημερολόγιο ςυνυπογρϊφεται από τον επόπτη τησ ςύμβαςησ, που μπορεύ να 

ςημειώςει επύ αυτού παρατηρόςεισ για την τόρηςη των όρων τησ ςύμβαςησ και 

φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ ό όταν αυτό δεν εύναι εφικτό 

προςκομύζεται από τον ανϊδοχο ςτην ϋδρα τησ υπηρεςύασ, εφόςον τούτο ζητηθεύ. Οι 

καταγραφϋσ του αποτελούν ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

από την επιτροπό παραλαβόσ.  

 

6.2  Διϊρκεια ςύμβαςησ 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ από την υπογραφό 

του ςυμφωνητικού.  

6.3  Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

6.3.1.Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 3 και 4. Σα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
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καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 
τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 
πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ 
παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν 
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Η 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που 
ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 2212του ν. 
4412/2016. 

 

Επιςημαύνεται ότι όταν οι παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την  παραλαβό του 

αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ τα δικαιώματα που απορρϋουν από την ςύμβαςη δεν 

ικανοποιούνται , καταβϊλλονται όμωσ, από τον αποδϋκτη των υπηρεςιών οι αποδοχϋσ 

ςτουσ εργαζομϋνουσ και αποδύδονται οι αςφαλιςτικϋσ τουσ ειςφορϋσ, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα τησ παραγρϊφου 5 εδϊφιο β’ του ϊρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπωσ ιςχύει.  

 

 

6.6  Καταγγελία τησ ςφμβαςησ- Υποκατάςταςη αναδόχου  

6.6.1 τθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
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υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
 

6.6.4 Η υπό ανϊθεςη ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ ςτισ περιπτώςεισ που 

ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 5 και 7 του ϊρθρ. 68 τουν.3863/2010. 

Για όςα δεν ρυθμύζονται ςτο παρόν, ιςχύουν οι όροι τησ ςύμβαςησ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI), 

που αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ.   

 

   

 

 

 

 

                                                                                               Η  ΠΡΟΕΔΡΟ  

 

 

       ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ 

 

 
 

ημειώνεται ότι: Η υποβολό προςφορϊσ και η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό ςημαύνει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχό, από αυτόν που υποβϊλλει την προςφορϊ, των όρων τησ 

Διακόρυξησ αυτόσ. Οι όροι τησ Διακόρυξησ θεωρούνται και όροι τησ ςύμβαςησ, χωρύσ 

να μπορεύ ο ανϊδοχοσ να επικαλεςθεύ ϊγνοια αυτών. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Α.1 υνοπτικό παρουςύαςη του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύ τον εθνικό ςτρατηγικό φορϋα ανϊπτυξησ του ανθρώπινου 

δυναμικού τησ δημόςιασ διούκηςησ και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Ιδρύθηκε το 

1983, εύναι Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου και υπϊγεται απευθεύασ ςτον Τπουργό 

Εςωτερικών.  

 

Σα βαςικϊ ςημεύα ςτα οπούα επικεντρώνεται η αποςτολό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:  

α) Ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ, θ αξιολόγθςθ και θ αποτίμθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και 

επιμόρφωςθσ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ των φορζων του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα, όπωσ αυτοί ορίηονται ακολοφκωσ: αα) οι κάκε είδουσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ και Αρχζσ, 

που υπάγονται ςτο νομικό πρόςωπο του Δθμοςίου και εκπροςωποφνται από αυτό και 

ςυγκεκριμζνα οι Ανεξάρτθτεσ (αυτοτελείσ) Τπθρεςίεσ τθσ πολιτειακισ θγεςίασ του Κράτουσ, 

οι Δθμόςιεσ Αρχζσ τθσ νομοκετικισ και τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ του Κράτουσ, οι 

Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, τα Τπουργεία με τισ Γενικζσ και τισ Ειδικζσ Γραμματείεσ, 

τουσ Διοικθτικοφσ Σομείσ, τισ Περιφερειακζσ και τισ Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Τπθρεςίεσ, τισ 

Τπθρεςίεσ Εξωτερικοφ, τισ Τπθρεςίεσ και τα ϊματα Ελζγχου και Επικεϊρθςθσ και τισ 

Αυτοτελείσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ τουσ και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, ββ) τα Νομικά 

Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), είτε τθσ κακ’ φλθν αυτοδιοίκθςθσ (κατά εποπτεφον 

Τπουργείο) είτε τθσ κατά τόπον αυτοδιοίκθςθσ: Διμοι (Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ) και Περιφζρειεσ 

(Ο.Σ.Α. βϋ βακμοφ) και γγ) τα Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), οι Ανϊνυμεσ 

Εταιρείεσ του Δθμοςίου, οι Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και γενικότερα 

όλοι οι φορείσ που εμπίπτουν ςτθν ζννοια του δθμόςιου τομζα κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Αϋ), όπωσ ο τελευταίοσ εκάςτοτε 

ιςχφει. Εφεξισ, όπου ςτισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπουν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

αναφζρεται ο όροσ «ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ», νοοφνται οι φορείσ που αναφζρονται 

ςτο παρόν.  

β) Η επιμόρφωςθ των βουλευτϊν και των αιρετϊν οργάνων των Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ, 

κακϊσ και των ζμμιςκων και άμιςκων δθμοςίων λειτουργϊν.  

γ) Η επιμόρφωςθ των Διοικθτικϊν και των Αναπλθρωτϊν Διοικθτικϊν Γραμματζων 

Τπουργείων, των Σομεακϊν και των Ειδικϊν Σομεακϊν Γραμματζων, των πάςθσ φφςεωσ 

μονοπρόςωπων οργάνων διοίκθςθσ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

και των Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με εξαίρεςθ τισ Ανϊνυμεσ 

Εταιρείεσ που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κεφαλαίου Βϋ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 

314 Αϋ), κακϊσ και των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων διοίκθςθσ αυτϊν.  

δ) Η δθμιουργία επιτελικϊν ςτελεχϊν για τθ δθμόςια διοίκθςθ και τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ.  

ε) Η ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ για τθ 

χάραξθ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν εφαρμογι 

μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Η ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ 
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των φορζων του δθμόςιου τομζα ςε κζματα ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ 

και οργανωτικισ αναςυγκρότθςισ τουσ.  

ςτ) Η ςυμβολι ςτο διαρκι εκςυγχρονιςμό τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα.  

 

Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:  

α) Εφαρμόηει μεκοδολογία ανίχνευςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για το ςχεδιαςμό και 

τον προγραμματιςμό των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ.  

β) Εφαρμόηει ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν δομϊν, των προγραμμάτων 

επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και του επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων των 

υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ.  

γ) Εκπονεί μελζτεσ, διενεργεί ζρευνεσ και παρζχει τα πορίςματα και ςυμπεράςματα αυτϊν 

ςτον/ςτθν Τπουργό Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ι ςτον/ςτθν κακ’ φλθν αρμόδιο/α 

Τπουργό ι ςτον/ςτθν επικεφαλισ του ενδιαφερόμενου φορζα.  

δ) υμμετζχει ςε διαγωνιςμοφσ για τθν ανάλθψθ δραςτθριοτιτων που εμπίπτουν ςτθν 

αποςτολι του.  

ε) Καταγράφει, αναπτφςςει και τεκμθριϊνει καινοτόμεσ μεκόδουσ, καλζσ πρακτικζσ και 

τεχνογνωςία ςε κζματα εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και διοικθτικισ 

μεταρρφκμιςθσ, αναςυνκζτει ςε προτάςεισ πολιτικισ το ςφνολο αυτϊν και ανατροφοδοτεί 

το Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τα ςχετικά ςτοιχεία.  

ςτ) υμβάλλεται με ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ 

τομζα) τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ που 

ανικουν ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με διεκνείσ και 

υπερεκνικοφσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και με πρόςωπα εγνωςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ. 

 

Η αποςτολό αυτό επιτυγχϊνεται με μια ςειρϊ από ςτοχοθετημϋνεσ δρϊςεισ και 

πρωτοβουλύεσ που υλοποιούνται από: 

 την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.), 

 το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), με την αποκεντρωμϋνη δομό του ςτη 

Θεςςαλονύκη (Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ - 

Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), 

 το Ινςτιτοφτο Τεκμηρίωςησ, Έρευνασ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) 

 

Σο επιςτημονικό και ερευνητικό ϋργο, το οπούο ςυνεπικουρεύται από Επιςτημονικό - 

Εκπαιδευτικό υμβούλιο, υλοποιεύται από εξειδικευμϋνο Διδακτικό Προςωπικό και 

υποςτηρύζεται από εξειδικευμϋνη και ϋμπειρη ομϊδα επιςτημονικών και διοικητικών 

ςτελεχών των τριών Διευθύνςεων:  

 Γενικό Διεύθυνςη Οικονομικών και Διοικητικών Τπηρεςιών  

 Αποδοτικότητασ, Πιςτοπούηςησ και Νϋων Σεχνολογιών,  

 Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργϊνωςησ  

 Οικονομικών Τπηρεςιών,  

καθώσ και των Αυτοτελών Σμημϊτων:  

 Διοικητικήσ Υποςτήριξησ Προζδρου και Συλλογικών Οργάνων 

 Επικοινωνύασ, Διεθνών και Δημοςύων χϋςεων 

 Μονϊδασ Εςωτερικού Ελϋγχου 

 

Όργανα διούκηςησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:  

 ο Πρόεδροσ και  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=175
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=175
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 το 15μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο, το οπούο αποτελεύται από:  

 

 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για την υλοπούηςη τησ αποςτολόσ του, ϋχει υιοθετόςει ύςτημα 

διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ϋχει πιςτοποιηθεύ κατϊ ISO 9001. 

 

Οι κυριότερεσ δρϊςεισ των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι: 

 προειςαγωγικό εκπαύδευςη ςτελεχών υψηλόσ εξειδύκευςησ και ταχεύασ εξϋλιξησ 

για τη δημόςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη. 

 ειςαγωγικό εκπαύδευςη νεοδιοριζόμενων ςτο δημόςιο τομϋα και την 

αυτοδιούκηςη. 

 διαρκόσ επιμόρφωςη του προςωπικού των δημοςύων υπηρεςιών και τησ 

αυτοδιούκηςησ. 

Σο ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύται ςτο ςύνολό του από 130 

υπαλλόλουσ (επιςτημονικό και διοικητικό προςωπικό).  

Για την υποςτόριξη τησ πολύπλευρησ επιςτημονικόσ – εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και 

των εξειδικευμϋνων αναγκών των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., λειτουργεύ 

ςυνεχώσ τροφοδοτούμενο και αξιολογούμενο Μητρώο Διδακτικού Προςωπικού. το 

Μητρώο ανόκουν μϋλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Σ.Ε.Ι., ανώτερα ςτελϋχη του Δημόςιου και 

Ιδιωτικού Σομϋα, εμπειρογνώμονεσ και διακεκριμϋνοι ϊνθρωποι των γραμμϊτων και 

του πνεύματοσ. Σα ανωτϋρω ςτελϋχη καλούνται, ςύμφωνα με τισ εκπαιδευτικϋσ 

ανϊγκεσ και το ςχετικό προγραμματιςμό, να υλοποιόςουν τα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Α.2 Περιγραφό φυςικού αντικειμϋνου  

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ εύναι η παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του 

κεντρικού κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ 

(Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.). 

 

Η παρούςα ςύμβαςη υποδιαιρεύται ςτα κϊτωθι τμόματα: 

Σμόμα 1: Παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του κεντρικού κτιρύου του 
Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώσ 211, 
Σαύροσ, 17778). υγκεκριμϋνα, ο καθαριςμόσ του ιςογεύου, επτϊ (7) ορόφων και 
βοηθητικών χώρων, ςτουσ οπούουσ υποςτηρύζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ 
προγρϊμματα ςυνολικόσ επιφϊνειασ  9.519,09 τ.μ 

 

Σμόμα 2: Παροχό υπηρεςιών καθαριςμού των χώρων του Περιφερειακού  Ινςτιτούτου  

Επιμόρφωςησ ςτη  Θεςςαλονύκη (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., Ι. Κωλϋττη  25 Δ, Θεςςαλονύκη, 546 27). 

υγκεκριμϋνα, ο καθαριςμόσ των αιθουςών διδαςκαλύασ, γραφεύων και λοιπών 

κοινοχρόςτων χώρων ςυνολικόσ επιφϊνειασ 1.671,38 τ.μ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα αν κϊποιεσ 
από τισ υπηρεςύεσ καλυφθούν από προςλόψεισ ό από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από 
ϊλλη αιτύα, να μειώςει αναλόγωσ και αζημύωσ τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και 
αντιςτούχωσ το τύμημα. 

Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει αζημύωσ τη ςύμβαςη 
όταν προκύπτουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών του για τη 
ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα από προςλόψεισ ό ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη 
αιτύα.  
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Και ςτισ δύο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) 
ημϋρεσ νωρύτερα.  

 

Διϊρκεια ςύμβαςησ 

Εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ  από την ημερομηνύα υπογραφόσ του ςυμφωνητικού. 

 

Τπεργολαβύα 

Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρ. 4.4 τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

 

Σόποσ παροχόσ των υπηρεςιών 

Κτύρια: 

-Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ Πειραιώσ 211 & Θρϊκησ, 
Σαύροσ, 17778 και 

-Περιφερειακού  Ινςτιτούτου  Επιμόρφωςησ ςτη  Θεςςαλονύκη, Ι. Κωλϋττη  25 Δ, 
Θεςςαλονύκη, 54627 

 

Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολούθηςησ 

Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρϊγραφο 6 «Ειδικού Όροι Εκτϋλεςησ» τησ παρούςασ 
διακόρυξησ. 

 

Σροποπούηςη ύμβαςησ 

την παρϊγραφο 4.5. τησ παρούςασ διακόρυξησ αναφϋρονται οι περιπτώςεισ υπό τισ 
οπούεσ χωρεύ τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ. 

  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ  Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η πηγό χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1.2  

τησ διακόρυξησ. 

Εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ ςε ευρώ χωρύσ Υ.Π.Α. : 285.000,00 (353.400,00 € με 

Υ.Π.Α.) 

Η εκτιμώμενη αξύα ανϊ τμόμα εύναι η εξόσ:  

Σμόμα 1: 210.000,00 €, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου  Υ.Π.Α. 24%. 

Tμόμα 2: 75.000,00 €,  μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24%. 

Σεκμηρύωςη προώπολογιςμού 

Ο υπολογιςμόσ τησ αξύασ τησ παρούςασ διακόρυξησ αποτελεύ το πληρωτϋο ποςό, χωρύσ 
ΥΠΑ, για το ςύνολο τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ (24 μόνεσ), όπωσ εκτιμϊται από την 
αναθϋτουςα αρχό  βϊςει τησ τρϋχουςασ ςύμβαςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ιςχύουςα τιμό 
ανϊ μόνα πολλαπλαςιϊςτηκε με το ςύνολο των μηνών που προβλϋπονται. 
 
Ο τρόποσ προςδιοριςμού τησ προςφερόμενησ τιμόσ (τυχόν κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, 
ΥΠΑ, πρόςθετεσ επιβαρύνςεισ) αναφϋρεται ςτισ παραγρϊφουσ 2.6.4 και 5.1 τησ 
παρούςασ διακόρυξησ. 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΕΕΕ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΔΟΜΗ ΕΕΕ  

Σο Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) του ϊρθρου 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016, 

ςυμπληρώνεται από τον υποψόφιο οικονομικό φορϋα, εξϊγεται, αποθηκεύεται και υποβϊλλεται 

ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ςε μορφό .pdf μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του 

Ε..Η.ΔΗ.. από την ηλεκτρονικό διεύθυνςη - https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el, ενώ πληροφορύεσ για τη ςυμπλόρωςό του αναγρϊφονται ςτην 

ηλεκτρονικό διεύθυνςη:  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_2

6cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D36

41665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61 

 

Σο ΕΕΕ τησ παρούςασ περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ ενότητεσ:  

Μϋροσ I. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ και την αναθϋτουςα αρχό ό τον 

αναθϋτοντα φορϋα 

Μϋροσ II. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων 

Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 

οικονομικόσ φορϋασ  

Μϋροσ III. Λόγοι αποκλειςμού: (όπωσ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 τησ παρούςασ) 

Α: Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ  

Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα  

Μϋροσ IV. Κριτόρια επιλογόσ: (όπωσ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 2.3 τησ παρούςασ) 

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Μϋροσ VΙ. Σελικϋσ δηλώςεισ. 

 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςυνϋταξε με χρόςη τησ υπηρεςύασ eΕΕΕ, δηλαδό τησ διαδικτυακόσ πλατφόρμασ που 

διαθϋτει η Ε.Ε., το πρότυπο ΕΕΕ που απαιτεύται για το ςυγκεκριμϋνο Διαγωνιςμό. Σο  ΕΕΕ για την 

παρούςα Διακόρυξη ϋχει αναρτηθεύ ξεχωριςτϊ, ςε μορφό αρχεύων τύπου XML και PDF, ςτη 

διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. και αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ 

Διακόρυξησ. 

Οι υποψόφιοι οφεύλουν να ςυμπληρώςουν μόνο ϋνα ΕΕΕ  εύτε υποβϊλλουν προςφορϊ για το ϋνα 

(1) ό και για τα δύο (2) τμόματα τησ παρούςασ Διακόρυξησ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΕΕ  

1. Οδηγύεσ τηλεφόρτωςησ ΕΕΕ: 

χετικϊ με τη ςυμπλόρωςη του ΕΕΕ επιςημαύνεται ότι: 

- Αρχικϊ οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να λϊβουν (download/λόψη)  από την πλατφόρμα 

Ε..Η.ΔΗ.. το αρχεύο .xml που υπϊρχει για το ςυγκεκριμϋνο Διαγωνιςμό και να το 

αποθηκεύςουν ςτον υπολογιςτό τουσ.  

ε περύπτωςη που το αρχεύο: 

Α)  ανούγει χωρύσ τη δυνατότητα αποθόκευςησ, τότε μπορεύ να αποθηκευτεύ  μϋςω τησ εντολόσ  

Ctrl+S ,  

Β) εμφανιςτεύ ςτη γραμμό λόψεων τότε με δεξύ κλικ και επιλογό «εμφϊνιςη ςτο φϊκελο» το 

αρχεύο (το οπούο εύναι όδη αποθηκευμϋνο ςτον υπολογιςτό αυτόματα ςτον ανϊλογο φϊκελο 

όπου αποθηκεύονται όλεσ οι λόψεισ, πχ. downloads)  εύναι διαθϋςιμο για χρόςη 

- τη ςυνϋχεια θα πρϋπει να μεταβούν ςτον ςύνδεςμο 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 

και ςτο πεδύο «Ποιοσ εύςτε;» επιλϋγουν το οικονομικόσ φορϋασ και ςτο πεδύο «Σι θϋλετε να 

κϊνετε;» επιλϋγουν το ειςαγωγό αρχεύου  

- το πεδύο Σηλεφόρτωςη εγγρϊφου οι υποψόφιοι πατϊνε το κουμπύ «επιλογό αρχεύου» και ςτη 

ςυνϋχεια επιλϋγουν το αρχεύο .xml που ϋχουν λϊβει από το Ε..Η.ΔΗ.. και ϋχουν αποθηκεύςει 

ςτον υπολογιςτό τουσ.  

 

2. Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ ΕΕΕ: 

 το μϋροσ Ι του ΕΕΕ «Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ και την 

αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα» ςτο τμόμα «Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα 

ςύναψησ ςυμβϊςεων» ο οικονομικόσ φορϋασ θα πρϋπει ςτο πεδύο «Type of procedure» (εύδοσ 

διαδικαςύασ) να επιλϋξει «Open procedure» (Ανοικτό διαδικαςύα). 

 Θα πρϋπει να δοθεύ προςοχό κατϊ τη ςυμπλόρωςη του ΕΕΕ ςτο Μϋροσ ΙΙ «Πληροφορύεσ 

ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα», όπου αριθμόσ ΥΠΑ νοεύται ο αριθμόσ ΑΥΜ. 

 το μϋροσ II του ΕΕΕ «Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα» ςτην ενότητα Α ζητεύται 

από τον οικονομικό φορϋα να ςυμπληρώςει αν  «είναι εγγεγραμμένοσ ςε επίςημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ιςοδύναμο πιςτοποιητικό [π.χ. βάςει 

εθνικού ςυςτήματοσ (προ)επιλογήσ]» με ΝΑΙ ό ΟΦΙ και να αναφϋρει i) τον ςχετικό αριθμό 

εγγραφόσ ό πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη, ii) αν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη 

διατύθεται ηλεκτρονικϊ,  iii) τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη 

και, κατϊ περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογο και iv) αν η εγγραφό ό η 

πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ. ε περύπτωςη που η εγγραφό ό η 

πιςτοπούηςη δεν καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ, ο υποψόφιοσ οικονομικόσ 

φορϋασ απαιτεύται να ςυμπληρώςει τισ πληροφορύεσ του Μϋρουσ IV (Γενικό ϋνδειξη για όλα τα 

κριτόρια επιλογόσ).  

Σο Γ.Ε.ΜΗ. δεν ςυνιςτϊ εθνικό επύςημο κατϊλογο κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 83 του ν. 

4412/2016 και ςυνεπώσ δεν ςυμπληρώνεται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ  ςτο εν λόγω πεδύο 

του ΕΕΕ. 

 Η αναφορϊ ςτο μϋροσ III ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη” νοεύται, ςύμφωνα με τισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου 107 παρ. 6 του Ν. 4497/2017, όπωσ αυτϋσ τροποποιούν το ϊρθρο 73 παρ. 1 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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εδ. α΄ του Ν. 4412/2016, ωσ “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του 

οικονομικού φορϋα ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕ αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ 

αποφϊςεισ.  

 Σϋλοσ διευκρινύζεται ότι, ςτο μϋροσ III του ΕΕΕ ενότητα Γ «Λόγοι που ςχετύζονται με 

αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό παρϊπτωμα»: 

 οι μεν λόγοι αποκλειςμού τησ παρ. 2.2.3.2 περ. γ΄ τησ παρούςασ Διακόρυξησ 

αποτυπώνονται ςτο πεδύο «Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, αθετόςει τισ 

υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου»,  

 οι δε λόγοι αποκλειςμού τησ παρ. 2.2.3.3 περ. δ΄ τησ παρούςασ Διακόρυξησ  

αποτυπώνονται ςτο πεδύο «Ϊχει διαπρϊξει ο οικονομικόσ φορϋασ ςοβαρό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟ 
ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΑΥΟΡΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει υπηρεςύεσ καθαριςμού των ορόφων και βοηθητικών  χώρων 
του κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  ςτουσ οπούουσ υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, ότοι ιςόγειο, 
1οσ, 2οσ, και 3οσ, καθώσ και για τουσ ορόφουσ 4ο ϋωσ και 7ο του κτιρύου με τουσ  κοινόχρηςτουσ 
χώρουσ, (wc, διϊδρομοι),  τα κλιμακοςτϊςια όλων των ανωτϋρω ορόφων με τα πλατύςκαλα  και το 
χώρο  του υπογεύου. 

Σο ςυνεργεύο καθαριςμού θα αποτελεύται από 10 ϊτομα καθαριςτών/ςτριών, ϋτςι ώςτε οι 
εργαςύεσ καθαριςμού ςε ημερόςια βϊςη να ϋχουν ολοκληρωθεύ μϋχρι 08:00 π.μ. πριν την ϋναρξη των 
εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. ημειώνουμε ότι μετϊ το πϋρασ των πρωινών ςεμιναρύων, πρϋπει 
οι αύθουςεσ και οι χώροι γενικϊ να καθαρύζονται από ςκουπύδια – καφϋδεσ κ.λπ., πριν την ϋναρξη 
των απογευματινών προγραμμϊτων  ( 14:00 μμ  - 15:00 μμ ).  

το χώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα παραμϋνει υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον ϋνασ/μια καθαριςτόσ/ςτρια 
ςε όλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ τησ  εβδομϊδασ (μϋχρι τισ 21:30 μμ),  που  
θα ελϋγχουν και φρεςκϊρουν τισ τουαλϋτεσ  μετϊ από κϊθε διϊλειμμα,  θα μαζεύουν  τα ςκουπύδια 
και  για την αντιμετώπιςη τυχόν  προβλημϊτων που θα προκύπτουν.  

Ειδικότερα οι ώρεσ απαςχόληςησ του προςωπικού δεςμευτικϊ και υποχρεωτικϊ  θα εύναι οι εξόσ: 

 Για όλουσ τουσ χώρουσ πλην των ορόφων 4ου ϋωσ  7ου (5.680,37 τ.μ.2): 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

6:00 - 10:00 4 ϊτομα 

10:00 - 14:00 1 ϊτομο 

14:00 - 21:30 1 ϊτομο 

 Για τον 4ο  και 5ο όροφο (2.260,05 τ.μ.2): 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 2  ϊτομα 

 Για τον 6ο  και 7ο όροφο (1.578,67 τ.μ.2): 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

6:00 - 10:00 2  ϊτομα 

 

 Κατ΄ εξαύρεςη για τον μόνα Αύγουςτο που δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ 
προγρϊμματα : 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 3  ϊτομα 

Οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ του ςυνεργεύου καθαριςμού περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω: 
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1. Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ   

 Να ξεςκονύζει και πλϋνει τα πϊςησ φύςεωσ ϋπιπλα, (γραφεύα – καθύςματα – θρανύα – ϋδρεσ 
διδαςκαλύασ κ.λπ.). 

 Να καθαρύζει τα καλϊθια των αχρόςτων. 

 Να καθαρύζει  εςωτερικϊ τουσ  μη ανοιγόμενουσ υαλοπύνακεσ και από τισ δύο όψεισ τουσ 
ανοιγόμενουσ . 

 Να καθαρύζει επιμελώσ τα δϊπεδα και να αφαιρεύ κϊθε λεκϋ. 

 Να καθαρύζει και ςφουγγαρύζει τα κλιμακοςτϊςια, να καθαρύζει τισ κουπαςτϋσ τισ ςκϊλεσ . 

 Να καθαρύζει τα μϊρμαρα και πλακϊκια , ςοβατεπιϊ , πρεβϊζια  παραθύρων και 
κλιματιςτικϊ. 

 Να πλϋνει και απολυμαύνει  τα εύδη υγιεινόσ και τουαλϋτεσ (πλακϊκια – λεκϊνεσ – νιπτόρεσ – 
βρύςεσ – καθρϋπτεσ – πόρτεσ)  και  να ςφουγγαρύζει τα δϊπεδα. 

 Να περιςυλλϋγει τα απορρύμματα και να τα μεταφϋρει μϋςα ςε ςακούλεσ ςτουσ χώρουσ 
υποδοχόσ απορριμμϊτων. 

 

2. Ε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΒΑΗ 

 Να καθαρύζει περιμετρικϊ το κτύριο και τον υπόγειο  χώρο ςτϊθμευςησ των αυτοκινότων. 

 Να καθαρύζει τισ μοκϋτεσ των δυο (2) αμφιθεϊτρων του ιςογεύου και των  αιθουςών  108 και 
223 .   

 

3. Ε  ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΗ 

  Πλύςιμο με κατϊλληλεσ μηχανϋσ του υπογεύου χώρου ςτϊθμευςησ αυτοκινότων. 

  Ξεςκόνιςμα με κατϊλληλεσ μηχανϋσ όλεσ τισ πολυθρόνεσ των αμφιθεϊτρων. 

  Να πλϋνει πόρτεσ, τούχουσ, διαχωριςτικϊ ψευδοροφϋσ, να καθαρύζει διακόπτεσ και πρύζεσ. 

  Να γυαλύζει τα μϊρμαρα του ιςογεύου χώρου. 

 

4. Ε  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΒΑΗ 

  Να καθαρύζει τισ υδρορροϋσ. 

  Να πλϋνει με κατϊλληλεσ μηχανϋσ όλο το χώρο των αμφιθεϊτρων (πολυθρόνεσ κ.λπ.). 

 

Ειδικώσ οι τουαλϋτεσ των ορόφων θα καθαρύζονται ςυνεχώσ και τουλϊχιςτον κϊθε δύο (2) ώρεσ. 
Προσ τούτο υποχρεούνται οι υπεύθυνοι καθαριςτϋσ του Αναδόχου να ενημερώνουν τισ ειδικϋσ 
καρτϋλεσ  – αποδεικτικϊ καθαριςμού/ απολύμανςησ του χώρου, που βρύςκονται ςτισ θύρεσ των 
τουαλετών, αναγρϊφοντασ ευκρινώσ την ακριβό ώρα καθαριςμού, το ονοματεπώνυμό τουσ και την 
υπογραφό τουσ 

 

Επιςημαύνεται ότι τα εργαλεύα, τα απορρυπαντικϊ, οι ςακούλεσ τα χαρτικϊ καθαριςμού, το  
υγρό ςαπούνι κ.λπ. πλην των χαρτιών υγεύασ και των χειροπετςετών, επιβαρύνουν τον 
ανϊδοχο και περιλαμβϊνονται ςτην αμοιβό του.  Σα υλικϊ θα εύναι ϊριςτησ ποιότητασ και 
δεν θα πρϋπει  να προκαλούν φθορϊ ςτουσ χώρουσ και ςτα διϊφορα αντικεύμενα. Ο 
ανϊδοχοσ ευθύνεται για τη διαχεύριςη των αποθεμϊτων των αναλωςύμων υλικών 
(εργαλεύα, καθαριςτικϊ κ.λ.π.), ώςτε το ϋργο να εκτελεύται απρόςκοπτα και χωρύσ καμύα 
καθυςτϋρηςη. 





 

ελίδα 74 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο ό ςτο προςωπικό του να προςϋρχεται ςτουσ χώρουσ του 
κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊ τα αββατοκύριακα και τισ αργύεσ. 

Εξαιρετικϊ επιτρϋπεται η προςϋλευςη με ςυνοδεύα αρμοδύων υπαλλόλων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊ τισ 
ανωτϋρω ημϋρεσ,  και ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του  ςε περύπτωςη που 
προκύψει ςχετικό ανϊγκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν ειδοπούηςησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προ τριών (3) 
τουλϊχιςτον ημερών.   

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟ 
ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΥΟΡΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2)  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει υπηρεςύεσ καθαριςμού των αιθουςών διδαςκαλύασ, γραφεύων  και 
λοιπών κοινοχρόςτων  χώρων. 

Σο ςυνεργεύο καθαριςμού θα αποτελεύται από τρύα (3) ϊτομα. Οι εργαςύεσ καθαριςμού ςε ημερόςια 
βϊςη θα πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ μϋχρι τισ 08:00 π.μ. πριν την ϋναρξη των εκπαιδευτικών 
δραςτηριοτότων.  

Φώροι που χρηςιμοποιούνται για τη διεξαγωγό προγραμμϊτων και το απόγευμα θα πρϋπει να 
καθαρύζονται πριν τισ 08:00 την επόμενη ημϋρα. την περύπτωςη αυτό θα καθαρύζονται επιπλϋον και 
όλοι οι υπόλοιποι χρηςιμοποιούμενοι χώροι (τουαλϋτεσ, διϊδρομοι κ.λ.π.). 

Ειδικότερα οι ώρεσ απαςχόληςησ του προςωπικού δεςμευτικϊ και υποχρεωτικϊ  θα εύναι οι εξόσ: 

 Για όλο το χρόνο πλην του μόνα Αυγούςτου: 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00-12:30 1 ϊτομο 

12:30-16:30 2 ϊτομα 

 

 Κατ΄ εξαύρεςη για τον μόνα Αύγουςτο, που δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ 
προγρϊμματα: 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 1  ϊτομο 

 

Οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ του ςυνεργεύου καθαριςμού περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω: 

1. Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ   

 Να ξεςκονύζει και πλϋνει τα πϊςησ φύςεωσ ϋπιπλα, (καθύςματα – θρανύα – ϋδρεσ διδαςκαλύασ 
κλπ). 

 Να καθαρύζει τα καλϊθια των αχρόςτων. 
 Να καθαρύζει επιμελώσ τα δϊπεδα και να αφαιρεύ κϊθε λεκϋ. 
 Να καθαρύζει και ςφουγγαρύζει τα κλιμακοςτϊςια, να καθαρύζει τισ κουπαςτϋσ τισ ςκϊλεσ . 
 Να καθαρύζει τα μϊρμαρα και πλακϊκια, ςοβατεπιϊ, πρεβϊζια  παραθύρων και κλιματιςτικϊ. 
 Να πλϋνει και απολυμαύνει  τα εύδη υγιεινόσ και τουαλϋτεσ (πλακϊκια – λεκϊνεσ – νιπτόρεσ – 

βρύςεσ – καθρϋπτεσ – πόρτεσ)  και  να ςφουγγαρύζει τα δϊπεδα .  
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 Να περιςυλλϋγει τα απορρύμματα και να τα μεταφϋρει μϋςα ςε ςακούλεσ ςτουσ χώρουσ 
υποδοχόσ απορριμμϊτων. Ειδικϊ για τα καλϊθια αχρόςτων που βρύςκονται ςτισ τουαλϋτεσ 
ςτουσ χώρουσ εκπαύδευςησ να καθαρύζονται καθημερινϊ και μεταξύ 11:00 -12:00. 

 Θα καθαρύζονται επύςησ το μπαλκόνι του 3ου ορόφου (Γ΄ κτύριο) και οι κοινόχρηςτοι χώροι του 
2ου και 3ου ορόφου πριν τισ ειςόδουσ των εγκαταςτϊςεων. 

 

1. Ε ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΗ 

 Να καθαρύζει  εςωτερικϊ τουσ μη ανοιγόμενουσ υαλοπύνακεσ και από τισ δύο όψεισ τουσ 
ανοιγόμενουσ . 

 Να πλϋνει πόρτεσ, τούχουσ , διαχωριςτικϊ ψευδοροφϋσ , να καθαρύζει διακόπτεσ και πρύζεσ. 
 ε περύπτωςη περιςςότερων του ενόσ ςεμιναρύου ανϊ αύθουςα κατϊ τη διϊρκεια τησ ύδιασ 

ημϋρασ, θα πρϋπει να επιμελεύται για τον καθαριςμό των αιθουςών και των κοινόχρηςτων 
χώρων (διϊδρομοι, τουαλϋτεσ κ.λ.π) μετϊ από κϊθε ςεμινϊριο, με αντύςτοιχη χρϋωςη του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α ανϊ καθαριςμό αύθουςασ διδαςκαλύασ και τουαλετών.  

 

2. Ε  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΒΑΗ 

 Να καθαρύζει τισ υδρορροϋσ. 
 Να γυαλύςει με τεχνικϊ μϋςα τισ μαρμϊρινεσ επιφϊνειεσ του κτιρύου. 

 

Ειδικώσ οι τουαλϋτεσ των ορόφων θα καθαρύζονται ςυνεχώσ και τουλϊχιςτον κϊθε δύο (2) ώρεσ. Προσ 
τούτο υποχρεούνται οι υπεύθυνοι καθαριςτϋσ του Αναδόχου να ενημερώνουν τισ ειδικϋσ καρτϋλεσ  – 
αποδεικτικϊ καθαριςμού/ απολύμανςησ του χώρου, που βρύςκονται ςτισ θύρεσ των τουαλετών, 
αναγρϊφοντασ ευκρινώσ την ακριβό ώρα καθαριςμού, το ονοματεπώνυμό τουσ και την υπογραφό 
τουσ. 

Επιςημαύνεται ότι τα εργαλεύα, τα απορρυπαντικϊ, οι ςακούλεσ, τα χαρτικϊ καθαριςμού, το  
υγρό ςαπούνι, οι χειροπετςϋτεσ και τα χαρτιϊ υγεύασ, επιβαρύνουν τον Ανϊδοχο και 
περιλαμβϊνονται ςτην αμοιβό του. Ειδικϊ τα χαρτιϊ υγεύασ ςε καθημερινό βϊςη θα πρϋπει να 
διατύθενται ςε αναλογύα ϋνα (1) ρολό χαρτύ υγεύασ ανϊ τρεισ (3) εργαζομϋνουσ και ϋνα (1) ρολό 
χαρτύ υγεύασ ανϊ ϋξι (6) επιμορφωνόμενουσ, καθώσ και επαρκόσ ποςότητα χειροπετςετών. Σα 
υλικϊ θα εύναι ϊριςτησ ποιότητασ και δεν θα πρϋπει  να προκαλούν φθορϊ ςτουσ χώρουσ και 
ςτα διϊφορα αντικεύμενα. Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για τη διαχεύριςη των αποθεμϊτων των 
αναλωςύμων υλικών (εργαλεύα, καθαριςτικϊ, χαρτιϊ υγεύασ, χειροπετςϋτεσ  κ.λπ.), ώςτε το 
ϋργο να εκτελεύται απρόςκοπτα και χωρύσ καμύα καθυςτϋρηςη. 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο ό ςτο προςωπικό του να προςϋρχεται ςτουσ χώρουσ του 
κτιρύου του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. κατϊ τα αββατοκύριακα και τισ αργύεσ. 

Εξαιρετικϊ επιτρϋπεται η προςϋλευςη με ςυνοδεύα αρμοδύων υπαλλόλων του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. κατϊ τισ 
ανωτϋρω ημϋρεσ,  και ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του  ςε περύπτωςη που 
προκύψει ςχετικό ανϊγκη του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., κατόπιν ειδοπούηςησ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. προ τριών (3) 
τουλϊχιςτον ημερών.   

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ (ΑΥΟΡΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 1 ΚΑΙ 2) 

Κϊθε φυςικό πρόςωπο του ςυνεργεύου καθαριςμού επιτρϋπεται να απαςχολεύται το λιγότερο 
τϋςςερισ (4) ώρεσ και το περιςςότερο οκτώ (8)  ώρεσ ημερηςύωσ. 

Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πύνακα 
προςωπικού θεωρημϋνο από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ, τον οπούο υποχρεούται να επανυποβϊλει ςε 
περύπτωςη μεταβολόσ του. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα ανϊ πϊςα ςτιγμό να ζητόςει εγγρϊφωσ από 
τον Ανϊδοχο όλα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το απαςχολούμενο προςωπικό, ο δε Ανϊδοχοσ εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να τα προςκομύςει το αργότερο εντόσ τησ επομϋνησ ημϋρασ.   
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Ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊςταςη με 
τα ονόματα και τα πλόρη ςτοιχεύα των εργαζομϋνων που θα χρηςιμοποιόςει για τον καθαριςμό των 
κτιρύων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε περύπτωςη αναγκαύασ αλλαγόσ του προςωπικού, θα ειδοποιεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με 
ςχετικό επιςτολό του. 

Γενικότερα, το προςωπικό που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ 
αλλαγϋσ εκτόσ αν ζητηθεύ από τα αρμόδια όργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η αντικατϊςταςη ενόσ ό περιςςοτϋρων 
ατόμων. 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςε μηνιαύα βϊςη: 

1)  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ, με όλα τα ςτοιχεύα των εργαζομϋνων ανϊ βϊρδια 
(ονοματεπώνυμο , αρ. δελτύου ταυτότητασ, υπογραφϋσ) τον οπούο θα καταθϋτει ςτουσ 
υπεύθυνουσ υπαλλόλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ που εκτελϋςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια του μόνα 
διευκρινύζοντασ  ποιεσ εργαςύεσ ϋγιναν ςε καθημερινό, εβδομαδιαύα (μόνο για το τμόμα 1), 
μηνιαύα ό εξαμηνιαύα βϊςη. 

  

Επύςησ, καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και ςε μηνιαύα βϊςη ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει 
ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ  ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του 
προςωπικού που απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ, 
καθώσ και το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτον ΕΥΚΑ ό ςε ϊλλο φορϋα  των υποχρεωτικών ειςφορών 
αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού. ε μηνιαύα βϊςη οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ περιοδικϋσ 
δηλώςεισ (ΑΠΔ) ΕΥΚΑ ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα αςφαλιςτικών 
ειςφορών. 

 

Σο προςωπικό του Αναδόχου πρϋπει να διαθϋτει τα απαραύτητα ςωματικϊ και πνευματικϊ προςόντα 
και να εύναι υγιϋσ, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτο ϋργο του.  

Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να ϋχει λευκό ποινικό μητρώο και να γνωρύζει ϊριςτα την ελληνικό 
γλώςςα. 

Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να εύναι κόςμιο, ευπρεπϋσ, ςοβαρό, πρόθυμο, διακριτικό και 
εχϋμυθο  και οφεύλει να επιδεικνύει ανϊλογη ςυμπεριφορϊ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του χώρου και 
των προςερχομϋνων ςτο κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ 
ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ υπαλλόλου του αναδόχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει την 
ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο δε ανϊδοχοσ οφεύλει να το πρϊξει εντόσ 24 ωρών, ϊλλωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
μπορεύ να καταγγεύλει τη ςύμβαςη με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κυρώςεισ.  

Ομούωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη 
οποιουδόποτε προςώπου που για οποιαδόποτε αιτύα κρύνει ακατϊλληλο, ο δε ανϊδοχοσ ϋχει 
υποχρϋωςη να το αντικαταςτόςει εντόσ 24 ωρών. 

Σο προςωπικό που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ αλλαγϋσ 
(εξαιρουμϋνησ τησ περιπτώςεωσ τησ αντικατϊςταςησ κατόπιν αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμϋνου 
να αναγνωρύζεται από το προςωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., αλλϊ και να γνωρύζει καλύτερα 
τισ ιδιαιτερότητεσ των χώρων. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ με ακρύβεια όλουσ τουσ ςχετικούσ με τη λειτουργύα επιχειρόςεων 
παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού και ϊλλεσ διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ των αρμοδύων 
οργϊνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. και εύναι μόνοσ υπεύθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη 
λειτουργύα τησ επιχεύρηςόσ του ςύμφωνα με το νόμο, αποκλειόμενησ κϊθε ςχετικόσ ευθύνησ του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Επύςησ οφεύλει να τηρεύ όλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ νομοθεςύασ,  να καταβϊλει τισ 
νόμιμεσ αποδοχϋσ ςτουσ εργαζομϋνουσ του (ςε καμύα περύπτωςη κατώτερεσ από το όρια τησ οικεύασ 
κλαδικόσ ςυλλογικόσ ό τησ ειδικόσ επιχειρηςιακόσ ςυλλογικόσ ςύμβαςησ εργαςύασ),  να τηρεύ το νόμιμο 
ωρϊριο εργαςύασ, την αςφαλιςτικό κϊλυψη και τουσ όρουσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων 
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που χρηςιμοποιεύ  και πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου, ευθυνόμενοσ μόνοσ αυτόσ για κϊθε 
παρϊβαςό τουσ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ παραβύαςη του ανωτϋρω όρου, θα καταγγϋλλεται 
ϊμεςα η ςύμβαςη με τον ανϊδοχο.   

Καμύα ϋννομη ςχϋςη δεν δημιουργεύται μεταξύ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του προςωπικού του αναδόχου που 
αςχολεύται με το ϋργο. Ο ανϊδοχοσ τυγχϊνει ο μοναδικόσ εργοδότησ του ωσ ϊνω προςωπικού και θα 
εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για το προςωπικό που απαςχολεύ και τισ 
υποχρεώςεισ που ϋχει προσ αυτό από τη ςύμβαςη εργαςύασ, όπωσ και για κϊθε ατύχημα που τυχόν θα 
ςυμβεύ ςε αυτό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών του από υπαιτιότητϊ του, από τυχαύο γεγονόσ ό 
ελλιπό μϋτρα αςφαλεύασ. Επύςησ ευθύνεται αποκλειςτικϊ για την αςφϊλιςη του προςωπικού του καθ΄ 
όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει το προςωπικό του με δικϋσ του δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ 
ατύχημα. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθύνη και υποχρϋωςη για αποζημύωςη από τυχόν ατύχημα ό 
κϊθε ϊλλη αιτύα, τόςο κατϊ τη μεταφορϊ του προςωπικού του αναδόχου, όςο και κατϊ τη διϊρκεια 
εκτϋλεςησ των υπηρεςιών του. 

Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται απεριόριςτα για την επανόρθωςη κϊθε ζημιϊσ που τυχόν προκληθεύ ςτο κτύριο, 
ςε αντικεύμενο ό ςε οποιοδόποτε πρόςωπο κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του, καθώσ και για κϊθε 
πρϊξη ό παρϊλειψη του προςωπικού του ό τρύτων κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη 
οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημιϊσ που προκληθεύ ςε τρύτουσ κατϊ ό επ΄ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ του 
ϋργου με υπαιτιότητα (και αμϋλεια) του αναδόχου, υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατϊςταςό τησ, 
ανεξαρτότωσ ύψουσ. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για οποιοδόποτε 
ατύχημα ό τραυματιςμό ό βλϊβη ςτην υγεύα του προςωπικού του, του προςωπικού του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 
του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ό οποιουδόποτε τρύτου, που θα μπορούςε να ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
από πταύςμα των προςτιθϋντων του. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καλύπτει 
και αυτϋσ τισ ευθύνεσ του αναδόχου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να φροντύζει, ώςτε να υπϊρχει ανϊ πϊςα ςτιγμό επαρκϋσ και εξειδικευμϋνο 
προςωπικό που να εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι 
ϋτοιμοσ να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την ϊμεςη αντικατϊςταςη του προςωπικού του  για λόγουσ αςθϋνειασ ό 
αδεύασ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ανωτϋρασ βύασ, ό κατόπιν ςχετικού αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ώςτε να 
εκπληρώνει ακριβόχρονα  και προςηκόντωσ τισ υποχρεώςεισ του.  

Ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την ποιότητα τησ εργαςύασ του προςωπικού του και για 
την ακριβό εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του από τουσ/τισ καθαριςτϋσ/-ςτριεσ που με ευθύνη του 
τοποθετεύ ςτουσ χώρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται ςτην 
παρούςα (τιμό τησ προςφορϊσ του), που θα παραμεύνει ςταθερό μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να 
δύναται να μεταβληθεύ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςησ ςε περύπτωςη μονομερούσ παρϊταςησ τησ 
ςύμβαςησ εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό  του Αναδόχου, η νόμιμη μιςθοδοςύα και τα κϊθε 
εύδουσ δώρα και επιδόματα του απαςχολούμενου προςωπικού, οι οφειλόμενεσ από το νόμο 
εργοδοτικϋσ  ειςφορϋσ για κϊθε εύδουσ κύρια  ό επικουρικό αςφϊλιςη του εργατικού προςωπικού που 
θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου, οι οποιοιδόποτε φόροι και κρατόςεισ, οι επιβαρύνςεισ 
υπϋρ δημοςύου και τρύτων,  τα αναλώςιμα (όπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτα κεφϊλαια Α και Β του 
παρόντοσ Παραρτόματοσ) καθώσ και κϊθε ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών. Πϋραν του 
ςυμφωνηθϋντοσ τιμόματοσ, ουδϋν ϊλλο ποςό υποχρεούται να καταβϊλει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να ςυνεργϊζεται με 
το Κϋντρο για την τόρηςη τησ ςύμβαςησ. Εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οποιαδόποτε 
αναφορϊ ό πληροφορύα του ζητηθεύ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ θεωρεύ κϊθε πληροφορύα που λαμβϊνει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ εμπιςτευτικό και οφεύλει να 
μην τη χρηςιμοποιόςει ό αποκαλύψει ςε ϊλλα πρόςωπα. Η τόρηςη των καθηκόντων 
εμπιςτευτικότητασ και εχεμύθειασ του αναδόχου και των προςώπων που χρηςιμοποιεύ για την 
εκτϋλεςη του ϋργου,  αποτελεύ υποχρϋωςό του για την οπούα ευθύνεται αποκλειςτικϊ. 
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Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν όλοι οι όροι που προβλϋπονται ςτο  επιςυναπτόμενο ςχϋδιο ςύμβαςησ 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ), το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

Α. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ 

 

Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ: …………………………….. 

Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα3)............................. 

(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα4) .................................................. 

 

Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ5. 

 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 

ευρώ  …………………………6 υπϋρ του  

(i) [ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΥΜ: ................ 

(διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό 

(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) 

.......................………………………………….. ό 

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .......................………………………………….. 

β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .......................………………………………….. 

γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .......................…………………………………..7 

ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ 

τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ,  

για τη ςυμμετοχό του/τησ/τουσ ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ..................... 

Διακόρυξη/Πρόςκληςη/ Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ .....................................................8 τησ/του 

(Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντοσ φορϋα), με καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών  

………… για την ανϊδειξη αναδόχου για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ: “(τύτλοσ ςύμβαςησ)”/ για το/α 

τμόμα/τα ...............9 

Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτην ανωτϋρω απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ 

του/τησ (υπϋρ ου η εγγύηςη) καθ’ όλο τον χρόνο ιςχύοσ τησ. 

Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από 

μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ 

ςασ μϋςα ςε πϋντε ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

                                                           
3 Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
4  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
5  Σο ύψοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςε ςυγκεκριμϋνο 

χρηματικό ποςό και δε μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ προεκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Αναγρϊφεται 
ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςό δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ (ϊρθρο 72 ν. 4112/2016). 

6 ο.π. υπος. 3. 
7  υμπληρώνεται με όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ. 
8  υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών /  υπηρεςιών, κλπ  
9 Εφόςον η εγγυητικό επιςτολό αφορϊ ςε προςφορϊ τμόματοσ/τμημϊτων τησ 

Διακόρυξησ/Πρόςκληςησ/Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϋγγραφα 
τησ ςύμβαςησ, ςυμπληρώνεται ο αύξων αριθμόσ του/ων τμόματοσ/τμημϊτων για το/α οπούο/α 
υποβϊλλεται προςφορϊ.  
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Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την …………………………………………………..10.  

ό 

Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι 

μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ 

μασ.  

 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον 

πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 

 

Αποδεχόμαςτε να παρατεύνομε την ιςχύ τησ εγγύηςησ ύςτερα από ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ ςασ, ςτο 

οπούο επιςυνϊπτεται η ςυναύνεςη του υπϋρ ου για την παρϊταςη τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο ….. τησ Διακόρυξησ/Πρόςκληςησ/Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, με την προώπόθεςη 

ότι το ςχετικό αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ11. 

 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ 

και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να 

εκδύδουμε12. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

 

 

                                                           
10  ΗΜΕΙΩΗΓΙΑΣΗΝΣΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ τριϊντα (30) ημϋρεσ του 

χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, εδαφ. δ΄ του ν. 
4112/2016). 

11 Ωρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαφ. ε΄ του ν. 4112/2016. 
12 Ο καθοριςμόσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών από τισ τρϊπεζεσ που λειτουργούν ςτην Ελλϊδα 

θεςμοθετόθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςη του Τπουργού 
Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ ςχετικόσ υπεύθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό 
επιςτολό. 
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Β. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ 

 

Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ    …………………………….. 

 

Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα1)................................. 

(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα)2................................ 

 

Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ3. 

 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπϋρ του:  

(i) [ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΥΜ: ................ 

(διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό 

(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) 

.......................………………………………….. ό 

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ................... 

β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ................... 

γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .................. (ςυμπληρώνεται με όλα τα 

μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ) 

ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ 

τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, 

για την καλό εκτϋλεςη του/ων τμόματοσ/των ..5/ τησ υπ’ αριθ. ..... ςύμβαςησ “(τίτλοσ ςύμβαςησ)”, 

ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ........................ Διακόρυξη / Πρόςκληςη / Πρόςκληςη Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ 6 ........................... τησ/του (Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ φορϋα) με καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών  …………. 

Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από 

μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ 

ςασ μϋςα ςε πϋντε ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ ό 

μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να 

θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ.  

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον 

πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 

                                                           
1 Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
2  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
3  Ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςό δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ. 
4  Όπωσ υποςημεύωςη 3. 
5 Εφόςον αφορϊ ανϊθεςη ςε τμόματα ςυμπληρώνεται ο α/α του/ων τμόματοσ/των για τα οπούα 

υπογρϊφεται η ςχετικό ςύμβαςη. 
6  υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών / υπηρεςιών 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ 

και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να 

εκδύδουμε9. 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9  Ο καθοριςμόσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών από τισ τρϊπεζεσ πουλειτουργούν ςτην Ελλϊδα 

θεςμοθετόθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςη του Τπουργού 
Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ ςχετικόσ υπεύθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό 
επιςτολό. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΕ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Οι παρακϊτω πύνακεσ ςυμπληρώνονται (χωρύσ να τροποποιηθεύ η μορφό τουσ) από τουσ 

διαγωνιζόμενουσ ςύμφωνα με την κεύμενη εργατικό, αςφαλιςτικό και ςχετικό νομοθεςύα και 

προςκομύζονται ςτην οικονομικό προςφορϊ με ποινό απορρύψεωσ τησ προςφορϊσ. 

Α. ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ:  

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

ΠΙΝΑΚΑ 1: Ανϊλυςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ για όλουσ τουσ χώρουσ πλην του 4ου και 5ου 
ορόφου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ΄ΑΣΟΜΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

1. 

Α. Μικτζσ αποδοχζσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ (προςφ/μενθ τιμι       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

2. 

Α. Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ και δϊρων Πάςχα και 
Χριςτουγζννων (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ ςτον αντίςτοιχο 
προαναφερόμενο μζςο όρο απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ 
(προςφ/νθ τιμι)       

3. 

Α. Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

4. Ειςφορζσ υπζρ ΕΛΠΚ (άρκρο 89, παρ. Γ, Ν.3996/2011)       

     

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ   

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (β)   

5. Μθνιαίο κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν    

6. Μθνιαίο διοικθτικό κόςτοσ και λοιπά ζξοδα   

7. Μθνιαίο εργολαβικό κζρδοσ   

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(ϊνευ ΥΠΑ) 

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (γ)   

8. 
Μθνιαίεσ νόμιμεσ κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ       
(0,1554 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου)   
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9. 

Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% για υπθρεςίεσ 
επί του κακαροφ ποςοφ αφαιρουμζνων των νομίμων 
κρατήςεων (άρκρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 
ιςχφει).   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε € 
(χωρύσ ΥΠΑ) 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(με ΥΠΑ) 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Ανϊλυςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ για τον 4ο και 5ο όροφο του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ΄ΑΣΟΜΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

1. 

Α. Μικτζσ αποδοχζσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ (προςφ/μενθ τιμι       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

2. 

Α. Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ και δϊρων Πάςχα και 
Χριςτουγζννων (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ ςτον αντίςτοιχο 
προαναφερόμενο μζςο όρο απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ 
(προςφ/νθ τιμι)       

3. 

Α. Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

4. Ειςφορζσ υπζρ ΕΛΠΚ (άρκρο 89, παρ. Γ, Ν.3996/2011)       

     

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ   

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (β)   

5. Μθνιαίο κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν    

6. Μθνιαίο διοικθτικό κόςτοσ και λοιπά ζξοδα   

7. Μθνιαίο εργολαβικό κζρδοσ   

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(ϊνευ ΥΠΑ) 
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Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (γ)   

8. 
Μθνιαίεσ νόμιμεσ κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ       
(0,1554 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου)   

9. 

Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% για υπθρεςίεσ 
επί του κακαροφ ποςοφ αφαιρουμζνων των νομίμων 
κρατήςεων (άρκρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 
ιςχφει).   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε € 
(χωρύσ ΥΠΑ) 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(με ΥΠΑ) 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: Ανϊλυςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ για τον 6ο και 7ο όροφο του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ΄ΑΣΟΜΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

1. 

Α. Μικτζσ αποδοχζσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ (προςφ/μενθ τιμι       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

2. 

Α. Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ και δϊρων Πάςχα και 
Χριςτουγζννων (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ ςτον αντίςτοιχο 
προαναφερόμενο μζςο όρο απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ 
(προςφ/νθ τιμι)       

3. 

Α. Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

4. Ειςφορζσ υπζρ ΕΛΠΚ (άρκρο 89, παρ. Γ, Ν.3996/2011)       

     

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ   

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (β)   

5. Μθνιαίο κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν    

6. Μθνιαίο διοικθτικό κόςτοσ και λοιπά ζξοδα   

7. Μθνιαίο εργολαβικό κζρδοσ   
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ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(ϊνευ ΥΠΑ) 

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (γ)   

8. 
Μθνιαίεσ νόμιμεσ κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ       
(0,1554 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου)   

9. 

Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% για υπθρεςίεσ 
επί του κακαροφ ποςοφ αφαιρουμζνων των νομίμων 
κρατήςεων (άρκρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 
ιςχφει).   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε € 
(χωρύσ ΥΠΑ) 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(με ΥΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  * 

 (ϊνευ ΥΠΑ)  
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε € 

 (με ΥΠΑ) 
 

 
* Σο ϊθροιςμα του ςυνολικού προςφερόμενου μηνιαύου τιμόματοσ του Πύνακα 1, Πύνακα 2 και Πύνακα 3. 
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ΣΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ Π.ΙΝ.ΕΠ. 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Ανϊλυςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ για τουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεςςαλονύκησ 

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ΄ΑΣΟΜΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

1. 

Α. Μικτζσ αποδοχζσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ (προςφ/μενθ τιμι       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

2. 

Α. Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ και δϊρων Πάςχα και 
Χριςτουγζννων (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ ςτον αντίςτοιχο 
προαναφερόμενο μζςο όρο απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ κακθμερινζσ με πλιρθ απαςχόλθςθ 
(προςφ/νθ τιμι)       

3. 

Α. Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια (προςφ/νθ τιμι)       

Β. Ειςφορζσ ΙΚΑ του εργοδότθ (προςφ/νθ τιμι)       

4. Ειςφορζσ υπζρ ΕΛΠΚ (άρκρο 89, παρ. Γ, Ν.3996/2011)       

     

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ   

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (β)   

5. Μθνιαίο κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν    

6. Μθνιαίο διοικθτικό κόςτοσ και λοιπά ζξοδα   

7. Μθνιαίο εργολαβικό κζρδοσ   

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(ϊνευ ΥΠΑ) 

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ (γ)   

8. 
Μθνιαίεσ νόμιμεσ κρατιςεισ επί του κακαροφ ποςοφ       
(0,1554 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου)   

9. 

Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% για υπθρεςίεσ 
επί του κακαροφ ποςοφ αφαιρουμζνων των νομίμων 
κρατήςεων (άρκρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 
ιςχφει).   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε € 
(χωρύσ ΥΠΑ) 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ Ε €  
(με ΥΠΑ) 

 

 

 

 

ημεύωςη (και για τουσ τϋςςερισ  Πύνακεσ) : 

 

1. Ψσ αριθμόσ ατόμων προςδιορύζεται το πλόθοσ των εργαζομϋνων (περιλαμβανομϋνων των 

ατόμων ςε ρεπό) που αντιςτοιχεύ ςτισ απαιτούμενεσ εργατοώρεσ και εύναι κοςτολογικϊ 

ιςοδύναμο και εκφραςμϋνο ςε ϊτομα πλόρουσ απαςχόληςησ. 

2. Να αναφϋρονται αναλυτικϊ οι ημϋρεσ που λογύζονται ωσ αργύεσ (υποχρεωτικϋσ, προαιρετικϋσ, 

κατ’ ϋθιμο ςύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966). 

3. Για τισ ειςφορϋσ υπϋρ ΕΛΠΚ (ϊρθρο 89 παρ. Γ΄ του Ν. 3996/2011) ϋχει θεςπιςτεύ ετόςια 

εργοδοτικό ειςφορϊ εύκοςι (20) ευρώ ανϊ εργαζόμενο. ύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

63/24.10.2013 εγκύκλιο του ΙΚΑ (Διευκρινιςτικϋσ οδηγύεσ για την καταβολό τησ εργοδοτικόσ 

ειςφορϊσ για τον Ε.Λ.Π.Κ.)  θεωρεύται αδιϊφορο το εύδοσ τησ απαςχόληςησ των εργαζομϋνων – 

πλόρησ, μερικό ό εκ περιτροπόσ- και ορύζεται το ποςό των 20 ευρώ ωσ ποςό ειςφορϊσ ανϊ 

εργαζόμενο ( βλ. και υπ΄αρ. 60/2018 απόφαςη ΑΕΠΠ). 

4. Οι νόμιμεσ κρατόςεισ υπολογύζονται επύ των ςτοιχεύων 1 ϋωσ 7 και εύναι ποςοςτό 0,1554% επ΄ 

αυτών. 

5. Η παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% ςυνυπολογύζεται υποχρεωτικϊ  ςτην εξαγωγό τησ 

προςφερόμενησ τιμόσ ( ο υπολογιςμόσ γύνεται  επύ του αθρούςματοσ των ςτοιχεύων 1 ϋωσ 7). 

6. Η παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατό (8%) υπολογύζεται για υπηρεςύεσ 

επύ του καθαρού ποςού μετϊ την αφαύρεςη των νομύμων κρατόςεων (Α/Α 8)   

7. Οι μηνιαύεσ νόμιμεσ κρατόςεισ και η παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ ΔΕΝ υπϊγονται 

ςε ΥΠΑ.  

8. Σο ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ προκύπτει από το Προςφερόμενο 

μηνιαύο τύμημα, πλϋον των μηνιαύων νομύμων κρατόςεων, πλϋον τησ παρακρϊτηςησ 

φόρου ειςοδόματοσ.  

9. Σο ςύνολο τησ προςφορϊσ δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει την προώπολογιςθεύςα δαπϊνη. 

10. Οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να υπολογύζουν  εύλογο ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ 

παροχόσ των υπηρεςιών τουσ, των αναλωςύμων, του εργολαβικού τουσ κϋρδουσ και των 

νομύμων υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων.  

11. Για τον υπολογιςμό τησ προςφορϊσ το ϋτοσ αντιςτοιχεύ ςε 365 ημϋρεσ.  
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Β. ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ - ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΣΟΩΡΑ  

     (και για τα δύο Σμόματα) 
 

 

Κατηγορύα προςωπικού ………………..………………..………………………………… 

 

 Αποδοχϋσ Σρόποσ Τπολογιςμού 

Μικτϋσ αποδοχϋσ  (βϊςει ςυλλογικόσ ςύμβαςησ) 

Κϊλυψη κανονικόσ ϊδειασ   

Ωδεια αντικαταςτϊτη   

Δώρο Φριςτουγϋννων   

Δώρο Πϊςχα   

Επύδομα Αδεύασ   

Εργοδοτικϋσ Ειςφορϋσ   

υνολικό μηνιαύο εργοδοτικό κόςτοσ   

 

 Σρόποσ Τπολογιςμού 

Ώρεσ εργαςύασ ανϊ μόνα   

Κόςτοσ ημερόςιασ ώρασ εργαςύμων 

ημερών 

  

 

 

ημεύωςη: 

Να αναφϋρονται αναλυτικϊ οι πρϊξεισ υπολογιςμού των τιμών ςτη ςτόλη «Σρόποσ Τπολογιςμού». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

   /     /    

την Αθόνα ςόμερα  …………., μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων: 

1) αφενόσ μεν του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ» (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που εδρεύει ςτον Σαύρο Αττικόσ, οδόσ Πειραιώσ 211 και 

Θρϊκησ 2 με Α.Υ.Μ. 090055935 , Σ΄ Δ.Ο.Τ. Αθηνών και εκπροςωπεύται νόμιμα για την 

υπογραφό τησ παρούςασ από τον Πρόεδρό του κο Διονύςιοσ Κυριακόπουλοσ, καλούμενο 

χϊριν ςυντομύασ «Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», 

2) αφετϋρου δε τησ εταιρύασ με την επωνυμύα ………………, που εδρεύει ςτη ……………., οδόσ 

……………….. με Α.Υ.Μ. ……………Δ.Ο.Τ. …………………., νομύμωσ εκπροςωπούμενη για την 

υπογραφό τησ παρούςασ από ……………….. δυνϊμει του αρ…………………. καταςτατικού,  

καλούμενη χϊριν ςυντομύασ «ο Ανϊδοχοσ», ϋχοντασ υπόψη: 

α) την αριθ. 4963/24.03.2021 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με την οπούα 

αποφαςύςτηκε η προκόρυξη του με αριθ. πρωτ. ………………. ηλεκτρονικού δημόςιου διεθνούσ 

διαγωνιςμού με ανοικτό διαδικαςύα, για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών καθαριςμού  των χώρων 

του κεντρικού κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)» 

(που ςτα επόμενα θα ονομϊζεται για ςυντομύα «Ϊργο»)  και το θεςμικό πλαύςιο που τον διϋπει,  

β) την αριθ. ………………..  απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου με την οπούα η ανωτϋρω εταιρύα 

ανακηρύχθηκε ανϊδοχοσ του διαγωνιςμού αυτού, 

3) τισ αριθ. πρωτ.  1376/09.04.2021, 1378/09-4-2021 και 1380/09.04.2021 Αποφϊςεισ Ϊγκριςησ 

Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ (ΑΔΑ: 6ΝΝΥ4691Υ0-Σ5Λ, ΑΔΑ: Χ2564691Υ0-ΖΛΨ και 

9Ψ2Π4691Υ0-21Ε) και οι με αριθ. 1403/13-04-2021, 1404/13-04-2021και 1405/13-04-2021 

Αποφϊςεισ Ανϊληψησ Πολυετούσ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 654Ν4691Υ0-1ΒΧ, 6ΘΜΕ4691Υ0-6ΔΟ  και 

ΑΔΑ: 670Γ4691Υ0-Ρ2Τ) 

δ) την με αριθ. πρωτ.  ΔΙΔΚ/οικ. 31421/13-09-2019  Απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών με θϋμα 

«Αποδοχό παραύτηςησ και διοριςμόσ Προϋδρου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» (ΥΕΚ 755/τ. ΤΟΔΔ/19.09.2019), 

 

ςυμφωνόθηκαν ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικεύμενο του ϋργου 

ΣΜΗΜΑ 1: 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει υπηρεςύεσ καθαριςμού των ορόφων και βοηθητικών  χώρων του 

κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  ςτουσ οπούουσ υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, ότοι ιςόγειο, 1οσ, 

2οσ, και 3οσ, καθώσ και για τουσ ορόφουσ 4ο-7ο του κτιρύου με τουσ  κοινόχρηςτουσ χώρουσ, (wc, 

διϊδρομοι),  τα κλιμακοςτϊςια όλων των ανωτϋρω ορόφων με τα πλατύςκαλα  και το χώρο  του 

υπογεύου. 
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Σο ςυνεργεύο καθαριςμού θα αποτελεύται από 10 ϊτομα καθαριςτών/ςτριών, ϋτςι ώςτε οι 

εργαςύεσ καθαριςμού ςε ημερόςια βϊςη να ϋχουν ολοκληρωθεύ μϋχρι 08:00 π.μ. πριν την ϋναρξη των 

εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. ημειώνουμε ότι μετϊ το πϋρασ των πρωινών ςεμιναρύων, πρϋπει οι 

αύθουςεσ και οι χώροι γενικϊ να καθαρύζονται από ςκουπύδια – καφϋδεσ κ.λπ., πριν την ϋναρξη των 

απογευματινών προγραμμϊτων  ( 14:00 μμ  - 15:00 μμ ).  

το χώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα παραμϋνει υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον ϋνασ/μια καθαριςτόσ/ςτρια 

ςε όλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ τησ  εβδομϊδασ (μϋχρι τισ 21:30 μμ),  που  

θα ελϋγχουν και φρεςκϊρουν τισ τουαλϋτεσ  μετϊ από κϊθε διϊλειμμα,  θα μαζεύουν  τα ςκουπύδια και  

για την αντιμετώπιςη τυχόν  προβλημϊτων που θα προκύπτουν.  

Ειδικότερα οι ώρεσ απαςχόληςησ του προςωπικού δεςμευτικϊ και υποχρεωτικϊ  θα εύναι οι εξόσ: 

 Για όλουσ τουσ χώρουσ πλην του 4ου, 5ου, 6ου και 7ου  ορόφου(5.480,37 τ.μ.2): 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

6:00 - 10:00 4 ϊτομα 

10:00 - 14:00 1 ϊτομο 

14:00 - 21:30 1 ϊτομο 

 

 Για τον 4ο  και 5ο όροφο (2.260,05 τ.μ.2):  

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 2  ϊτομα 

 Για τον 6ο  και 7ο όροφο (1.578,67 τ.μ.2): 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

6:00 - 10:00 2  ϊτομα 

 

 Κατ΄ εξαύρεςη για τον μόνα Αύγουςτο που δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 3  ϊτομα 
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Οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ του ςυνεργεύου καθαριςμού περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω: 

1. Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ   

 Να ξεςκονύζει και πλϋνει τα πϊςησ φύςεωσ ϋπιπλα, (γραφεύα – καθύςματα – θρανύα – ϋδρεσ 

διδαςκαλύασ κ.λπ.). 

 Να καθαρύζει τα καλϊθια των αχρόςτων. 

 Να καθαρύζει  εςωτερικϊ τουσ  μη ανοιγόμενουσ υαλοπύνακεσ και από τισ δύο όψεισ τουσ 

ανοιγόμενουσ . 

 Να καθαρύζει επιμελώσ τα δϊπεδα και να αφαιρεύ κϊθε λεκϋ. 

 Να καθαρύζει και ςφουγγαρύζει τα κλιμακοςτϊςια, να καθαρύζει τισ κουπαςτϋσ τισ ςκϊλεσ . 

 Να καθαρύζει τα μϊρμαρα και πλακϊκια , ςοβατεπιϊ , πρεβϊζια  παραθύρων και κλιματιςτικϊ. 

 Να πλϋνει και απολυμαύνει  τα εύδη υγιεινόσ και τουαλϋτεσ (πλακϊκια – λεκϊνεσ – νιπτόρεσ – 

βρύςεσ – καθρϋπτεσ – πόρτεσ)  και  να ςφουγγαρύζει τα δϊπεδα. 

 Να περιςυλλϋγει τα απορρύμματα και να τα μεταφϋρει μϋςα ςε ςακούλεσ ςτουσ χώρουσ 

υποδοχόσ απορριμμϊτων. 

 

2. Ε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΒΑΗ 

 Να καθαρύζει περιμετρικϊ το κτύριο και τον υπόγειο  χώρο ςτϊθμευςησ των αυτοκινότων. 

 Να καθαρύζει τισ μοκϋτεσ των δυο (2) αμφιθεϊτρων του ιςογεύου και των  αιθουςών  108 και 

223 .   

 

3. Ε  ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΗ 

  Πλύςιμο με κατϊλληλεσ μηχανϋσ του υπογεύου χώρου ςτϊθμευςησ αυτοκινότων. 

  Ξεςκόνιςμα με κατϊλληλεσ μηχανϋσ όλεσ τισ πολυθρόνεσ των αμφιθεϊτρων. 

  Να πλϋνει πόρτεσ, τούχουσ, διαχωριςτικϊ ψευδοροφϋσ, να καθαρύζει διακόπτεσ και πρύζεσ. 

  Να γυαλύζει τα μϊρμαρα του ιςογεύου χώρου. 

 

4. Ε  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΒΑΗ 

  Να καθαρύζει τισ υδρορροϋσ. 

  Να πλϋνει με κατϊλληλεσ μηχανϋσ όλο το χώρο των αμφιθεϊτρων (πολυθρόνεσ κ.λπ.). 

 

Ειδικώσ οι τουαλϋτεσ των ορόφων θα καθαρύζονται ςυνεχώσ και τουλϊχιςτον κϊθε δύο (2) ώρεσ. 

Προσ τούτο υποχρεούνται οι υπεύθυνοι καθαριςτϋσ του Αναδόχου να ενημερώνουν τισ ειδικϋσ 

καρτϋλεσ  – αποδεικτικϊ καθαριςμού/ απολύμανςησ του χώρου, που βρύςκονται ςτισ θύρεσ των 

τουαλετών, αναγρϊφοντασ ευκρινώσ την ακριβό ώρα καθαριςμού, το ονοματεπώνυμό τουσ και την 

υπογραφό τουσ 

Επιςημαύνεται ότι τα εργαλεύα, τα απορρυπαντικϊ, οι ςακούλεσ, τα χαρτικϊ καθαριςμού, το  

υγρό ςαπούνι κ.λπ. πλην των χαρτιών υγεύασ και των χειροπετςετών, επιβαρύνουν τον 

ανϊδοχο και περιλαμβϊνονται ςτην αμοιβό του.  Σα υλικϊ θα εύναι ϊριςτησ ποιότητασ και δεν 

θα πρϋπει  να προκαλούν φθορϊ ςτουσ χώρουσ και ςτα διϊφορα αντικεύμενα. Ο ανϊδοχοσ 

ευθύνεται για τη διαχεύριςη των αποθεμϊτων των αναλωςύμων υλικών (εργαλεύα, 

καθαριςτικϊ κ.λ.π.), ώςτε το ϋργο να εκτελεύται απρόςκοπτα και χωρύσ καμύα καθυςτϋρηςη. 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο ό ςτο προςωπικό του να προςϋρχεται ςτουσ χώρουσ του 

κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊ τα αββατοκύριακα και τισ αργύεσ. 
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Εξαιρετικϊ επιτρϋπεται η προςϋλευςη με ςυνοδεύα αρμοδύων υπαλλόλων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊ τισ 

ανωτϋρω ημϋρεσ,  και ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του  ςε περύπτωςη που 

προκύψει ςχετικό ανϊγκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν ειδοπούηςησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προ τριών (3) 

τουλϊχιςτον ημερών.   

 

ΣΜΗΜΑ 2  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει υπηρεςύεσ καθαριςμού των αιθουςών διδαςκαλύασ, γραφεύων  

και λοιπών κοινοχρόςτων  χώρων. 

Σο ςυνεργεύο καθαριςμού θα αποτελεύται από τρύα (3) ϊτομα. Οι εργαςύεσ καθαριςμού ςε ημερόςια 

βϊςη θα πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ μϋχρι τισ 08:00 π.μ. πριν την ϋναρξη των εκπαιδευτικών 

δραςτηριοτότων.  

Φώροι που χρηςιμοποιούνται για τη διεξαγωγό προγραμμϊτων και το απόγευμα θα πρϋπει να 

καθαρύζονται πριν τισ 08:00 την επόμενη ημϋρα. την περύπτωςη αυτό θα καθαρύζονται επιπλϋον και 

όλοι οι υπόλοιποι χρηςιμοποιούμενοι χώροι (τουαλϋτεσ, διϊδρομοι κ.λ.π.). 

Ειδικότερα οι ώρεσ απαςχόληςησ του προςωπικού δεςμευτικϊ και υποχρεωτικϊ  θα εύναι οι εξόσ: 

 Για όλο το χρόνο πλην του μόνα Αυγούςτου: 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00-12:30 1 ϊτομο 

12:30-16:30 2 ϊτομα 

 

 Κατ΄ εξαύρεςη για τον μόνα Αύγουςτο, που δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικϊ 

προγρϊμματα: 

Από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό: 

ΩΡΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7:00 - 15:00 1  ϊτομο 

 

Οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ του ςυνεργεύου καθαριςμού περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω: 

1. Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ   

 Να ξεςκονύζει και πλϋνει τα πϊςησ φύςεωσ ϋπιπλα, (καθύςματα – θρανύα – ϋδρεσ διδαςκαλύασ 

κλπ). 

 Να καθαρύζει τα καλϊθια των αχρόςτων. 

 Να καθαρύζει επιμελώσ τα δϊπεδα και να αφαιρεύ κϊθε λεκϋ. 

 Να καθαρύζει και ςφουγγαρύζει τα κλιμακοςτϊςια, να καθαρύζει τισ κουπαςτϋσ τισ ςκϊλεσ . 

 Να καθαρύζει τα μϊρμαρα και πλακϊκια, ςοβατεπιϊ, πρεβϊζια  παραθύρων και κλιματιςτικϊ. 

 Να πλϋνει και απολυμαύνει  τα εύδη υγιεινόσ και τουαλϋτεσ (πλακϊκια – λεκϊνεσ – νιπτόρεσ – 

βρύςεσ – καθρϋπτεσ – πόρτεσ)  και  να ςφουγγαρύζει τα δϊπεδα .  
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 Να περιςυλλϋγει τα απορρύμματα και να τα μεταφϋρει μϋςα ςε ςακούλεσ ςτουσ χώρουσ 

υποδοχόσ απορριμμϊτων. Ειδικϊ για τα καλϊθια αχρόςτων που βρύςκονται ςτισ τουαλϋτεσ 

ςτουσ χώρουσ εκπαύδευςησ να καθαρύζονται καθημερινϊ και μεταξύ 11:00 -12:00. 

 Θα καθαρύζονται επύςησ το μπαλκόνι του 3ου ορόφου (Γ΄ κτύριο) και οι κοινόχρηςτοι χώροι 

του 2ου και 3ου ορόφου πριν τισ ειςόδουσ των εγκαταςτϊςεων. 

 

3. Ε ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΗ 

 Να καθαρύζει  εςωτερικϊ τουσ  μη ανοιγόμενουσ υαλοπύνακεσ και από τισ δύο όψεισ τουσ 

ανοιγόμενουσ . 

 Να πλϋνει πόρτεσ, τούχουσ , διαχωριςτικϊ ψευδοροφϋσ , να καθαρύζει διακόπτεσ και πρύζεσ. 

 ε περύπτωςη περιςςότερων του ενόσ ςεμιναρύου ανϊ αύθουςα κατϊ τη διϊρκεια τησ ύδιασ 

ημϋρασ, θα πρϋπει να επιμελεύται για τον καθαριςμό των αιθουςών και των κοινόχρηςτων 

χώρων (διϊδρομοι, τουαλϋτεσ κ.λ.π) μετϊ από κϊθε ςεμινϊριο, με αντύςτοιχη χρϋωςη του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α ανϊ καθαριςμό αύθουςασ διδαςκαλύασ και τουαλετών.  

 

4. Ε  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΒΑΗ 

 Να καθαρύζει τισ υδρορροϋσ. 

 Να γυαλύςει με τεχνικϊ μϋςα τισ μαρμϊρινεσ επιφϊνειεσ του κτιρύου. 

 

Ειδικώσ οι τουαλϋτεσ των ορόφων θα καθαρύζονται ςυνεχώσ και τουλϊχιςτον κϊθε δύο (2) ώρεσ. 

Προσ τούτο υποχρεούνται οι υπεύθυνοι καθαριςτϋσ του Αναδόχου να ενημερώνουν τισ ειδικϋσ 

καρτϋλεσ  – αποδεικτικϊ καθαριςμού/ απολύμανςησ του χώρου, που βρύςκονται ςτισ θύρεσ των 

τουαλετών, αναγρϊφοντασ ευκρινώσ την ακριβό ώρα καθαριςμού, το ονοματεπώνυμό τουσ και την 

υπογραφό τουσ. 

Επιςημαύνεται ότι τα εργαλεύα, τα απορρυπαντικϊ, οι ςακούλεσ τα χαρτικϊ καθαριςμού, το  

υγρό ςαπούνι, οι χειροπετςϋτεσ και τα χαρτιϊ υγεύασ, επιβαρύνουν τον Ανϊδοχο και 

περιλαμβϊνονται ςτην αμοιβό του. Ειδικϊ τα χαρτιϊ υγεύασ ςε καθημερινό βϊςη θα πρϋπει να 

διατύθενται ςε αναλογύα ϋνα (1) ρολό χαρτύ υγεύασ ανϊ τρεισ (3) εργαζομϋνουσ και ϋνα (1) 

ρολό χαρτύ υγεύασ ανϊ ϋξι (6) επιμορφωνόμενουσ, καθώσ και επαρκόσ ποςότητα 

χειροπετςετών. Σα υλικϊ θα εύναι ϊριςτησ ποιότητασ και δεν θα πρϋπει  να προκαλούν φθορϊ 

ςτουσ χώρουσ και ςτα διϊφορα αντικεύμενα. Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για τη διαχεύριςη των 

αποθεμϊτων των αναλωςύμων υλικών (εργαλεύα, καθαριςτικϊ, χαρτιϊ υγεύασ, χειροπετςϋτεσ  

κ.λπ.), ώςτε το ϋργο να εκτελεύται απρόςκοπτα και χωρύσ καμύα καθυςτϋρηςη. 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο ό ςτο προςωπικό του να προςϋρχεται ςτουσ χώρουσ του 

κτιρύου του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. κατϊ τα αββατοκύριακα και τισ αργύεσ. 

Εξαιρετικϊ επιτρϋπεται η προςϋλευςη με ςυνοδεύα αρμοδύων υπαλλόλων του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. κατϊ τισ 

ανωτϋρω ημϋρεσ,  και ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του  ςε περύπτωςη που 

προκύψει ςχετικό ανϊγκη του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., κατόπιν ειδοπούηςησ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. προ τριών (3) 

τουλϊχιςτον ημερών.   

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τποχρεώςεισ του Αναδόχου 
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Ο ανϊδοχοσ αναγνωρύζει ότι επιςκϋφθηκε τουσ χώρουσ του κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ϋλεγξε τισ 

εγκαταςτϊςεισ και βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ για την απρόςκοπτη, 

αποτελεςματικό και αςφαλό εργαςύα του προςωπικού του, ςε περύπτωςη δε ατυχόματοσ θα εύναι ο 

μόνοσ υπεύθυνοσ. 

Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύει η τεχνικό προςφορϊ του αναδόχου  και η δόλωςό του (υπο-φϊκελοσ 

οικονομικόσ προςφορϊσ) ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα  του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ ιςχύει, ςτην 

οπούα αναφϋρει ρητϊ και δεςμεύεται ότι:  

α) Θα απαςχολόςει …………..  εργαζόμενουσ ςτο ϋργο. 

β) Οι ημϋρεσ και οι ώρεσ εργαςύασ εύναι οι ακόλουθεσ: 

……………………  

γ) Η ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι εύναι ………………………  

δ) Σο ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ  νόμιμεσ αποδοχϋσ των 

εργαζομϋνων ανϋρχεται ςε ………………….. ευρώ. 

ε) Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ ανϋρχεται ςε 

……………………………ευρώ. 

(ςτ) Σα τετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο εύναι………..  

Κϊθε φυςικό πρόςωπο του ςυνεργεύου καθαριςμού επιτρϋπεται να απαςχολεύται το 

λιγότερο τϋςςερισ (4) ώρεσ και το περιςςότερο οκτώ (8)  ώρεσ ημερηςύωσ. 

Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πύνακα 

προςωπικού θεωρημϋνο από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ, τον οπούο υποχρεούται να επανυποβϊλει ςε 

περύπτωςη μεταβολόσ του. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα ανϊ πϊςα ςτιγμό να ζητόςει εγγρϊφωσ από 

τον Ανϊδοχο όλα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το απαςχολούμενο προςωπικό, ο δε Ανϊδοχοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να τα προςκομύςει το αργότερο εντόσ τησ επομϋνησ ημϋρασ.   

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊςταςη με 

τα ονόματα και τα πλόρη ςτοιχεύα των εργαζομϋνων που θα χρηςιμοποιόςει για τον καθαριςμό των 

κτιρύων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε περύπτωςη αναγκαύασ αλλαγόσ του προςωπικού, θα ειδοποιεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

με ςχετικό επιςτολό του. 

Γενικότερα, το προςωπικό που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ 

αλλαγϋσ εκτόσ αν ζητηθεύ από τα αρμόδια όργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η αντικατϊςταςη ενόσ ό 

περιςςοτϋρων ατόμων. 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςε μηνιαύα βϊςη: 

1) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ, με όλα τα ςτοιχεύα των εργαζομϋνων ανϊ βϊρδια 

(ονοματεπώνυμο , αρ. δελτύου ταυτότητασ, υπογραφϋσ) τον οπούο θα καταθϋτει ςτουσ υπεύθυνουσ 

υπαλλόλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ που εκτελϋςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια του μόνα 

διευκρινύζοντασ  ποιεσ εργαςύεσ ϋγιναν ςε καθημερινό, εβδομαδιαύα (μόνο για το τμόμα 1), μηνιαύα 

ό εξαμηνιαύα βϊςη. 

  

Επύςησ, καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και ςε μηνιαύα βϊςη ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να 

καταθϋτει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ  ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ 

του προςωπικού που απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη υπογεγραμμϋνη από τουσ 

απαςχολούμενουσ, καθώσ και το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτον ΕΥΚΑ ό ςε ϊλλο φορϋα  των 





 

ελίδα 96 

υποχρεωτικών ειςφορών αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού. ε μηνιαύα βϊςη οφεύλει να προςκομύζει 

τισ αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) ΕΥΚΑ ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο 

φορϋα αςφαλιςτικών ειςφορών. 

Σο προςωπικό του Αναδόχου πρϋπει να διαθϋτει τα απαραύτητα ςωματικϊ και πνευματικϊ προςόντα 

και να εύναι υγιϋσ, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτο ϋργο του.  

Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να ϋχει λευκό ποινικό μητρώο και να γνωρύζει ϊριςτα την 

ελληνικό γλώςςα. 

Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να εύναι κόςμιο, ευπρεπϋσ, ςοβαρό, πρόθυμο, διακριτικό και 

εχϋμυθο  και οφεύλει να επιδεικνύει ανϊλογη ςυμπεριφορϊ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του χώρου και 

των προςερχομϋνων ςτο κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ 

ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ υπαλλόλου του αναδόχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει την 

ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο δε ανϊδοχοσ οφεύλει να το πρϊξει εντόσ 24 ωρών, ϊλλωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

μπορεύ να καταγγεύλει τη ςύμβαςη με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κυρώςεισ.  

Ομούωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη 

οποιουδόποτε προςώπου που για οποιαδόποτε αιτύα κρύνει ακατϊλληλο, ο δε ανϊδοχοσ ϋχει 

υποχρϋωςη να το αντικαταςτόςει εντόσ 24 ωρών. 

Σο προςωπικό που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ αλλαγϋσ 

(εξαιρουμϋνησ τησ περιπτώςεωσ τησ αντικατϊςταςησ κατόπιν αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμϋνου 

να αναγνωρύζεται από το προςωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., αλλϊ και να γνωρύζει καλύτερα 

τισ ιδιαιτερότητεσ των χώρων. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ με ακρύβεια όλουσ τουσ ςχετικούσ με τη λειτουργύα επιχειρόςεων 

παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού και ϊλλεσ διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ των αρμοδύων 

οργϊνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. και εύναι μόνοσ υπεύθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη 

λειτουργύα τησ επιχεύρηςόσ του ςύμφωνα με το νόμο, αποκλειόμενησ κϊθε ςχετικόσ ευθύνησ του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Επύςησ οφεύλει να τηρεύ όλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ νομοθεςύασ,  να καταβϊλει τισ 

νόμιμεσ αποδοχϋσ ςτουσ εργαζομϋνουσ του (ςε καμύα περύπτωςη κατώτερεσ από το όρια τησ οικεύασ 

κλαδικόσ ςυλλογικόσ ό τησ ειδικόσ επιχειρηςιακόσ ςυλλογικόσ ςύμβαςησ εργαςύασ),  να τηρεύ το 

νόμιμο ωρϊριο εργαςύασ, την αςφαλιςτικό κϊλυψη και τουσ όρουσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ των 

εργαζομϋνων που χρηςιμοποιεύ  και πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου, ευθυνόμενοσ μόνοσ 

αυτόσ για κϊθε παρϊβαςό τουσ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ παραβύαςη του ανωτϋρω όρου, θα 

καταγγϋλλεται ϊμεςα η ςύμβαςη με τον ανϊδοχο.   

Καμύα ϋννομη ςχϋςη δεν δημιουργεύται μεταξύ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του προςωπικού του αναδόχου που 

αςχολεύται με το ϋργο. Ο ανϊδοχοσ τυγχϊνει ο μοναδικόσ εργοδότησ του ωσ ϊνω προςωπικού και θα 

εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για το προςωπικό που απαςχολεύ και τισ 

υποχρεώςεισ που ϋχει προσ αυτό από τη ςύμβαςη εργαςύασ, όπωσ και για κϊθε ατύχημα που τυχόν θα 

ςυμβεύ ςε αυτό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών του από υπαιτιότητϊ του, από τυχαύο γεγονόσ ό 

ελλιπό μϋτρα αςφαλεύασ. Επύςησ ευθύνεται αποκλειςτικϊ για την αςφϊλιςη του προςωπικού του 

καθ΄ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ για υπερωριακό απαςχόληςη ό 

οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικό του αναδόχου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει το προςωπικό του με δικϋσ του δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ 

ατύχημα. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθύνη και υποχρϋωςη για αποζημύωςη από τυχόν ατύχημα ό 

κϊθε ϊλλη αιτύα, τόςο κατϊ τη μεταφορϊ του προςωπικού του αναδόχου, όςο και κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ των υπηρεςιών του. 
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Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται απεριόριςτα για την επανόρθωςη κϊθε ζημιϊσ που τυχόν προκληθεύ ςτο 

κτύριο, ςε αντικεύμενο ό ςε οποιοδόποτε πρόςωπο κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του, καθώσ και για 

κϊθε πρϊξη ό παρϊλειψη του προςωπικού του ό τρύτων κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. ε 

περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημιϊσ που προκληθεύ ςε τρύτουσ κατϊ ό επ΄ ευκαιρύα τησ 

εκτϋλεςησ του ϋργου με υπαιτιότητα (και αμϋλεια) του αναδόχου, υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ 

αποκατϊςταςό τησ, ανεξαρτότωσ ύψουσ. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και 

ποινικϊ για οποιοδόποτε ατύχημα ό τραυματιςμό ό βλϊβη ςτην υγεύα του προςωπικού του, του 

προςωπικού του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ό οποιουδόποτε τρύτου, που θα μπορούςε να ςυμβεύ 

κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ από πταύςμα των προςτιθϋντων του. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ η 

εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καλύπτει και αυτϋσ τισ ευθύνεσ του αναδόχου. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαλλϊςςεται από κϊθε ευθύνη και υποχρϋωςη από τυχόν ατύχημα ό από κϊθε ϊλλη 

αιτύα, εύτε ςτο προςωπικό του αναδόχου, εύτε ςτο προςωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εύτε ςε οποιονδόποτε 

τρύτο, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ό και ςε μεταγενϋςτερο χρόνο λόγω πλημμελούσ εκτϋλεςησ 

αυτόσ, τη δε ςχετικό ευθύνη φϋρει αποκλειςτικϊ ο ανϊδοχοσ.  

 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να φροντύζει, ώςτε να υπϊρχει ανϊ πϊςα ςτιγμό επαρκϋσ και εξειδικευμϋνο 

προςωπικό που να εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι 

ϋτοιμοσ να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

Ο ανϊδοχοσ εγγυϊται για τη διϊθεςη του αναφερόμενου ςτην προςφορϊ του προςωπικού, που θα 

διαθϋτει την απαιτούμενη ικανότητα, ώςτε να ανταποκριθεύ πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ ςύμβαςησ, 

δεςμεύεται δε ότι το προςωπικό θα επιδεικνύει πνεύμα ςυνεργαςύασ κατϊ τισ επαφϋσ με τισ αρμόδιεσ 

μονϊδεσ και τα ςτελϋχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου υποχρεούται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και 

ϋκτακτεσ) που αφορούν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό 

λόψη αποφϊςεων.  

ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη/κοινοπραξύα, τα μϋλη που αποτελούν την 

ϋνωςη/κοινοπραξύα θα εύναι από κοινού και εισ ολόκληρον υπεύθυνα ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την 

εκπλόρωςη όλων των απορρεουςών από τη Διακόρυξη υποχρεώςεών τουσ. Συχόν υφιςτϊμενεσ 

μεταξύ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχύ μόνο ςτισ εςωτερικϋσ τουσ 

ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη δεν δύναται να προβληθούν ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ λόγοσ 

απαλλαγόσ του ενόσ μϋλουσ από τισ ευθύνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων μελών για 

την ολοκλόρωςη τησ ςύμβαςησ. 

ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο ό ανωτϋρασ βύασ, μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ/κοινοπραξύασ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ, αντιςτούχωσ, ςτισ υποχρεώςεισ τησ 

ϋνωςησ/κοινοπραξύασ εύτε κατϊ το χρόνο αξιολόγηςησ των προςφορών, εύτε κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ 

τησ ςύμβαςησ, τα υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη ολόκληρησ τησ κοινόσ προςφορϊσ 

και ολοκλόρωςησ τησ ςύμβαςησ, αντιςτούχωσ, με τουσ ύδιουσ όρουσ. 

Η δυνατότητα εκπλόρωςησ των όρων τησ ςύμβαςησ από τα εναπομεύναντα μϋλη θα εξεταςθεύ απότο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφαςύςει ότι τα εναπομεύναντα 

μϋλη δεν επαρκούν να εκπληρώςουν τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, τότε αυτϊ οφεύλουν να ορύςουν 

αντικαταςτϊτη με προςόντα αντύςτοιχα του μϋλουσ που αξιολογόθηκε ςτην αντύςτοιχη φϊςη του 

διαγωνιςμού. Η αντικατϊςταςη, ωςτόςο, πρϋπει να εγκριθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

ε περύπτωςη λύςησ, πτώχευςησ ό θϋςησ ςε καθεςτώσ αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ κλπ ενόσ εκ των μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςύμβαςη εξακολουθεύ να 

υφύςταται και οι απορρϋουςεσ από τη ςύμβαςη υποχρεώςεισ βαρύνουν τα εναπομεύναντα μϋλη του 

αναδόχου, μόνο εφόςον αυτϊ εύναι ςε θϋςη να τισ εκπληρώςουν. Η κρύςη για τη δυνατότητα 
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εκπλόρωςησ ό μη των όρων τησ ςύμβαςησ εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του αρμοδύου 

οργϊνου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε αντύθετη περύπτωςη, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δύναται να καταγγεύλει τη ςύμβαςη. 

Επύςησ, ςε περύπτωςη ςυγχώνευςησ, εξαγορϊσ, μεταβύβαςησ τησ επιχεύρηςησ κ.λπ. κϊποιου εκ των 

μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςυνϋχιςη ό όχι τησ ςύμβαςησ εναπόκειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο εξετϊζει εϊν εξακολουθούν να ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπο του 

διαδόχου μϋλουσ οι προώποθϋςεισ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη λύςησ ό πτώχευςησ του 

αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελεύται από μύα εταιρύα, ό ανϊλογησ κατϊςταςησ που αποτελεύ λύγο 

αποκλειςμού κατϊ την παρ. 2 και 4 ϊρθρο. 73 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 

4782/2021 (Α΄36), η ςύμβαςη λύεται μονομερώσ από την πλευρϊ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, υπό τισ 

επιφυλϊξεισ του ανωτϋρω ϊρθρου..   

ε περύπτωςη υπεργολαβύασ, ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην παρ. 4.4 τησ διακόρυξησ του 

διαγωνιςμού.  

Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την ϊμεςη αντικατϊςταςη του προςωπικού του  για λόγουσ αςθϋνειασ ό 

αδεύασ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ανωτϋρασ βύασ, ό κατόπιν ςχετικού αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ώςτε να 

εκπληρώνει ακριβόχρονα  και προςηκόντωσ τισ υποχρεώςεισ του.  

Ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την ποιότητα τησ εργαςύασ του προςωπικού του και 

για την ακριβό εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του από τουσ/τισ καθαριςτϋσ/-ςτριεσ που με ευθύνη 

του τοποθετεύ ςτουσ χώρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται ςτην 

παρούςα (τιμό τησ προςφορϊσ του), που θα παραμεύνει ςταθερό μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ, χωρύσ 

να δύναται να μεταβληθεύ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςησ ςε περύπτωςη μονομερούσ 

παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό  του Αναδόχου, η νόμιμη μιςθοδοςύα και τα κϊθε 

εύδουσ δώρα και επιδόματα του απαςχολούμενου προςωπικού, οι οφειλόμενεσ από το νόμο 

εργοδοτικϋσ  ειςφορϋσ  για κϊθε εύδουσ κύρια  ό επικουρικό αςφϊλιςη του εργατικού προςωπικού 

που θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου, οι οποιοιδόποτε φόροι και κρατόςεισ, οι 

επιβαρύνςεισ υπϋρ δημοςύου και τρύτων,  τα αναλώςιμα (όπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτα κεφϊλαια Α 

και Β του παρόντοσ Παραρτόματοσ) το εργοδοτικό κόςτοσ, το εργολαβικό κϋρδοσ κλπ καθώσ και κϊθε 

ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών. Πϋραν του ςυμφωνηθϋντοσ τιμόματοσ, ουδϋν ϊλλο ποςό 

υποχρεούται να καταβϊλει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και 

υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και να ςυνεργϊζεται ςτενϊ με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., υποχρεούται δε να λαμβϊνει 

υπόψη του οποιεςδόποτε παρατηρόςεισ του ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οποιαδόποτε αναφορϊ ό πληροφορύα του ζητηθεύ ςχετικϊ με 

την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

Ο ανϊδοχοσ θεωρεύ κϊθε πληροφορύα που λαμβϊνει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ εμπιςτευτικό και οφεύλει να 

μην τη χρηςιμοποιόςει ό αποκαλύψει ςε ϊλλα πρόςωπα. Η τόρηςη των καθηκόντων 

εμπιςτευτικότητασ και εχεμύθειασ του αναδόχου και των προςώπων που χρηςιμοποιεύ για την 

εκτϋλεςη του ϋργου,  αποτελεύ υποχρϋωςό του για την οπούα ευθύνεται αποκλειςτικϊ. 

Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου υποχρεούται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και 

ϋκτακτεσ) που αφορούν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό 

λόψη αποφϊςεων. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από 

τότε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ 

και να προςκομύςει ςτο ΕΚΔΔΑ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 του Ν. 4412/2016). 
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Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, των υποχρεώςεων και 

δικαιωμϊτων που απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ μεταξύ αυτού και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

εκτόσ τησ αμοιβόσ του την οπούα μπορεύ να εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. ε περύπτωςη 

μερικόσ ό ολικόσ απομεύωςησ του ςυμβατικού τιμόματοσ, για λόγουσ που ϊπτονται ςτισ ςυμβατικϋσ 

ςχϋςεισ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών (ενδεικτικϊ αναφϋρονται ϋκπτωςη αναδόχου, διακοπό 

ςύμβαςησ κ.λπ.), το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθύνη ϋναντι τησ εκδοχϋωσ Σρϊπεζασ.  

Η υποκατϊςταςη αναδόχου απαγορεύεται με την επιφύλαξη του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α΄36). 

Ο ανϊδοχοσ ςε περύπτωςη παρϊβαςησ οποιουδόποτε όρου τησ ςύμβαςησ ό τησ Διακόρυξησ ό τησ 

προςφορϊσ του, ϋχει υποχρϋωςη να αποζημιώςει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για κϊθε θετικό και αποθετικό ζημύα 

που προκϊλεςε με αυτόν την παρϊβαςη εξ οιαςδόποτε αιτύασ και αν προϋρχεται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών 

Σο κτύριο του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (Πειραιώσ 211 και 

Θρϊκησ 2, Σαύροσ Αττικόσ) ό/και  

Σο κτύριο του Περιφερειακού  Ινςτιτούτου  Επιμόρφωςησ ςτη  Θεςςαλονύκη, Ι. Κωλϋττη  25 Δ, 

Θεςςαλονύκη, 54627 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Διϊρκεια 

Εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ από την υπογραφό τησ παρούςασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ και παραλαβό των Τπηρεςιών του Έργου 

Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, κατϊ 

περύπτωςη, από το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για το Σμόμα 1 και από το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. 

για το Σμόμα 2, το οπούο και θα ειςηγεύται για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα 

εκτϋλεςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη 

λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που 

αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό τουσ 

όρουσ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016.   

Η ανωτϋρω μονϊδα, με απόφαςό τησ, μπορεύ να ορύζει για την παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ ωσ 

επόπτη, με καθόκοντα ειςηγητό, υπϊλληλο τησ μονϊδασ, καθώσ και τον αναπληρωτό αυτού.  

Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ 

ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Με 

ειςόγηςη του επόπτη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον 

Ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται από τον Ανϊδοχο ημερολόγιο 

ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, η καθημερινό 





 

ελίδα 100 

απαςχόληςη του προςωπικού ςε αριθμό και ειδικότητα, ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα ςτοιχεύα που 

ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Σο ημερολόγιο ςυνυπογρϊφεται καθημερινϊ από τον 

επόπτη τησ ςύμβαςησ, που μπορεύ να ςημειώςει επύ αυτού παρατηρόςεισ για την τόρηςη των όρων 

τησ ςύμβαςησ και φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ. Οι καταγραφϋσ του αποτελούν 

ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ από την επιτροπό παραλαβόσ.  

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016,  η παραλαβι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 221. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Σα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων 
ςτο άρκρο 220.  

Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι 
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια.  

 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Η 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

Επιςημαύνεται ότι όταν οι παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την  παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

ςύμβαςησ τα δικαιώματα που απορρϋουν από την ςύμβαςη δεν ικανοποιούνται , καταβϊλλονται 
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όμωσ, από τον αποδϋκτη των υπηρεςιών οι αποδοχϋσ ςτουσ εργαζομϋνουσ και αποδύδονται οι 

αςφαλιςτικϋσ τουσ ειςφορϋσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα τησ παραγρϊφου 5 εδϊφιο β’ του ϊρθρου 68 

του Ν.3863/2010 όπωσ ιςχύει.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σύμημα 

Σο τύμημα για την παροχό των παραπϊνω υπηρεςιών του αναδόχου ορύζεται ςε …………. χιλιϊδεσ 

…………….  ευρώ (…………………. €) χωρύσ ΥΠΑ μηνιαύωσ. 

Σο ανωτϋρω ςυμβατικό τύμημα θα παραμεύνει ςταθερό καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα αςτικό ό ποινικό ευθύνη για κϊθε αξύωςη εκ μϋρουσ οποιουδόποτε 

μιςθωτού του αναδόχου και η υποχρϋωςό του εξαντλεύται πλόρωσ με την καταβολό τησ κατϊ μόνα 

αμοιβόσ του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Σρόποσ πληρωμόσ 

Η τιμό των παρεχόμενων υπηρεςιών εύναι αυτό που αποτυπώνεται ςτην Οικονομικό Προςφορϊ του 

Αναδόχου, ςτην οπούα τα ςυμβαλλόμενα μϋρη ρητϊ παραπϋμπουν και η οπούα αποτελεύ αναπόςπαςτο 

μϋροσ τησ παρούςασ ςύμβαςησ  και μϋνει  αμετϊβλητη καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. 

 Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη από την αρμόδια υπηρεςύα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με την εξόφληςη του εκατό τοισ εκατό (100%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που 

παρελόφθηςαν οριςτικϊ. 

Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη  από τον Ανϊδοχο 

των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Πριν από κϊθε  πληρωμό και ωσ προώπόθεςη αυτόσ, εκτόσ των ανωτϋρω δικαιολογητικών, ο 

ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα 

βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του προςωπικού που απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη 

υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ, το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτον Ε.Υ.Κ.Α. ό ςε ϊλλο 

φορϋα των υποχρεωτικών ειςφορών αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού και πύνακα βαρδιών. ε 

μηνιαύα βϊςη, οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) Ε.Υ.Κ.Α. ό ανϊλογεσ 

δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα αςφαλιςτικών ειςφορών, καθώσ επύςησ και το ςχετικό 

βεβαιωτικό ϋγγραφο που αφορϊ ςτην πληρωμό των ειςφορών.  

Σον ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών, ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ 

κρατόςεισ: 

(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην 

παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, και την Τ.Α.  5143/05.12.2014, όπωσ 
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ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,07%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ,  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 

1191/14.03.2017, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 

πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςύμβαςησ και 

(γ) υπϋρ του Δημοςύου, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 

4412/2016 επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ Υ.Π.Α., τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε 

πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων 

υμβϊςεων και Προμηθειών. Ο χρόνοσ, ο τρόποσ και η διαδικαςύα παρακρϊτηςησ, καθώσ και κϊθε 

ϊλλο αναγκαύο θϋμα για την εφαρμογό τησ ωσ ϊνω κρϊτηςησ εξαρτϊται από την ϋκδοςη τησ 

προβλεπόμενησ από την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016 Κ.Τ.Α. . 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό (3%) και ςτην επ’ αυτού 

ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%).  

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου 

ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατό (8%) για υπηρεςύεσ επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 

4172/2013, όπωσ ιςχύει). 

 Ο Ανϊδοχοσ δεν ϋχει δικαύωμα να εκχωρόςει όλη ό μϋροσ τησ απαύτηςόσ του ςε οποιονδόποτε τρύτο, 

παρϊ μόνο ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ 

Ο Ανϊδοχοσ, με την υπογραφό τησ παρούςασ ςύμβαςησ κατϋθεςε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) 

του Ν. 4412/2016, την αρ…………….. εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ τησ 

…………………., ποςού ……………  (5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.) και χρονικόσ διϊρκειασ 

αόριςτου χρόνου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ 

αυτό ειδικότερα ορύζει. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 

όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και 

ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Εϊν  ςτο πρωτόκολλο 

οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει 

εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό τησ ωσ ϊνω εγγύηςησ γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των 

παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.  

  

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 
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Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο 

τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 

Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον Ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ 

αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εφαρμόζει τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ και 

αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και 

πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου. 

Ειδικϊ  ςτην παρούςα ςύμβαςη ο  ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ  που αναλαμβϊνει με  βϊςη  την 

παρ.1 του ϊρθρ. 68 ν. 3863/2010 (α' ϋωσ ςτ'), όπωσ ιςχύει, καθώσ και τισ υποχρεώςεισ του για την 

εφαρμογό τωνδιατϊξεων τησ εργατικόσκαι αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ, καθώσ και τησ νομοθεςύασ περύ 

υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και  πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου.    

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα αν κϊποιεσ από τισ υπηρεςύεσ 

καλυφθούν από προςλόψεισ ό από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα, να μειώςει αναλόγωσ και 

αζημύωσ τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και αντιςτούχωσ το τύμημα. 

Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει αζημύωσ τη ςύμβαςη όταν προκύπτουν λόγοι 

ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών του για τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα από προςλόψεισ ό ϊλλο 

δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα.  

Και ςτισ δύο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) ημϋρεσ νωρύτερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Έκπτωςη - Ποινικϋσ ρότρεσ  

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ 

ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομα του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, 

με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου 

οργϊνου  

α) αν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ 

υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και 

β) αν υπερβεύ υπαύτια τη προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του Αναδόχου από ςύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών κατϊ 

την περ. γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 203, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ ςτον Ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η 

οπούα μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου αυτού και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των 

ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο Ανϊδοχοσ θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. Η 

ταςςόμενη προθεςμύα πρϋπει να εύναι εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ 

όχι μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό όχληςη, 

παρόλθε χωρύσ ο Ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) 

ημερών από την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. την απόφαςη προςδιορύζονται οι λόγοι τησ μη ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου προσ την ειδικό 

όχληςη και αιτιολογεύται η ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν. 
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Ο οικονομικόσ φορϋασ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη όταν ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ 

βύασ. 

τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη, επιβϊλλεται, με απόφαςη του 

αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ 

καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ 

τησ ςύμβαςησ. 

Επιπλϋον, μπορεύ να επιβληθεύ προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςύνολο των 

ςυμβϊςεων προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Ν. 

4412/2016, κατϊ τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 74 αυτού. 

Ο οικονομικόσ φορϋασ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ ςτην περύπτωςη τησ παρ. 7 του ϊρθρ. 68 

ν.3863/2010. 

 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με το  άρκρο 218 του ν. 4412/2016. 
Ποινικζσ ριτρεσ κατά το ανωτζρω άρκρο επιβάλλονται και  για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. υγκεκριμζνα επιβάλλεται ποινικι ριτρα 10 % επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ, των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν πλθμμελϊσ υπολογιηόμενθ επί  τθσ  αντίςτοιχθσ μθνιαίασ αμοιβισ του 
αναδόχου.   
Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του Αναδόχου. 

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό το δικαύωμα να κηρύξει τον 

ανϊδοχο ϋκπτωτο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςύμβαςη δύναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 

ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

-Για τισ υπηρεςύεσ του τμόματοσ 1,  αρμόδιο όργανο εύναι το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

-Για τισ υπηρεςύεσ του τμόματοσ 2,  αρμόδιο όργανο εύναι  το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. Η ςύμβαςη δύναται να 

τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.  

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο 

Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη, το 

ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ εκτόσ Υ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

Σο ΕΚΔΔΑ μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη 

ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
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β) ο Ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που 

αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει 

αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον Ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 

που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του 

Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

Επύςησ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να καταγγεύλει τη ςύμβαςη, εϊν διαπιςτωθεύ ότι ςυντρϋχει ςτο πρόςωπο 

του αναδόχου μύα από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παρ. 2 και 4 του ϊρθρου 73 του ν. 

4412/2016, υπό τισ επιφυλϊξεισ του ανωτϋρω ϊρθρου. 

ε όλεσ τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ η καταγγελύα ϋχει ϊμεςο αποτϋλεςμα και αςκεύται αζημύωσ για το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., επιφυλαςςομϋνου ςε κϊθε περύπτωςη του δικαιώματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να διεκδικόςει 

αποζημύωςη για την πρόωρη  λύςη τησ ςύμβαςησ, ό/και  για οποιαδόποτε  τυχόν ζημύα όθελε υποςτεύ 

εξ αυτού του λόγου ςύμφωναμε τισ ςχετικϋσ  διατϊξεισ  του Α.Κ. 

Η ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ εφόςον ςυντρϋχει η περύπτωςη τησ παραγρϊφου 5 ό τησ 

παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ οι τελευταύεσ ιςχύουν. 

ε όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ 
και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ 
ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ).  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Η εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εχεμύθεια 
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ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' όλη την διϊρκεια τησ 

ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει 

εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιοδόποτε τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ 

που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών του. Επύςησ, αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςύνολο 

του ϋργου που θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η 

υποχρϋωςη αυτό επεκτεύνεται  και ςτο προςωπικό του, καθώσ και ςε κϊθε τυχόν υπεργολϊβο 

απαςχολεύ ςχετικϊ. 

ε περύπτωςη ουςιώδουσ παραβύαςησ των υποχρεώςεωσ τόρηςησ τησ εμπιςτευτικότητασ κατϊ τα 

ανωτϋρω, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει δικαύωμα να καταγγεύλει ϊμεςα τη ςύμβαςη, με όλεσ τισ ςυνακόλουθεσ 

ςυνϋπειεσ. ε κϊθε δε περύπτωςη ϋχει δικαύωμα να διεκδικόςει την αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε 

τυχόν ζημύασ όθελε υποςτεύ από την αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Σρόποσ επικοινωνύασ – γλώςςασ ςύμβαςησ 

Η ϋγγραφη επικοινωνύα μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Αναδόχου (ϋγγραφα, διοικητικϋσ εντολϋσ κ.α.) 

θα πραγματοποιεύται ταχυδρομικϊ, τηλεομοιοτυπικϊ ό με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο. ε κϊθε 

περύπτωςη ο αποςτολϋασ λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο για να εξαςφαλύςει την παραλαβό του 

εγγρϊφου και την απόδειξό τησ.  

Η γλώςςα τησ ςύμβαςησ εύναι η Ελληνικό. Κϊθε επικοινωνύα μεταξύ του Αναδόχου και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

γύνεται ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τησ με αριθ. 

πρωτ. …………… Διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 

Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα προςπαθούν να ρυθμύζουν βϊςει τησ καλόσ πύςτησ και των 

ςυναλλακτικών ηθών, κϊθε διαφορϊ, που τυχόν θα προκύψει ςτισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ. 

Για κϊθε διαφωνύα που θα ανακύψει ςχετικϊ με την παρούςα ςύμβαςη, καθώσ και από την εκτϋλεςη 

τησ ςυμβϊςεωσ, αρμόδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  

Κοινοτικό και το Ελληνικό. 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Περιφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Σελικϋσ διατϊξεισ 

Σο κεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ (μετϊ των παραρτημϊτων τησ) περιλαμβϊνει τουσ όρουσ και τισ 

δεςμεύςεισ μεταξύ των μερών και κατιςχύει παντόσ ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο ςτηρύζεται. Για τυχόν 

θϋματα που δε ρυθμύζονται ρητώσ από τη ςύμβαςη, ό ςε περύπτωςη που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
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αντιφατικού όροι και διατϊξεισ αυτόσ, θα λαμβϊνονται υπόψη κατϊ ςειρϊ η Διακόρυξη, η οικονομικό 

προςφορϊ του Αναδόχου και, τϋλοσ, η τεχνικό του προςφορϊ. Όλοι οι όροι τησ παρούςασ 

ςυνομολογούνται ωσ ουςιώδεισ. 

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι όροι τησ με αριθ. πρωτ. ……….. Διακόρυξησ, που αποτελεύ 

αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ, οι όροι τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του 

αναδόχου.  

Συχόν τροποποιόςεισ τησ παρούςασ ύμβαςησ θα πρϋπει να εύναι απολύτωσ ςυμβατϋσ προσ τη 

Διακόρυξη, την πρϊξη κατακύρωςησ και την προςφορϊ, χωρύσ να τη μεταβϊλουν ουςιωδώσ. Συχόν 

τροποποιόςεισ ό προςθόκεσ ςυνομολογούνται αποκλειςτικϊ και μόνο εγγρϊφωσ. Για τυχόν θϋματα 

που δεν ρυθμύζονται από τουσ όρουσ τησ παρούςασ, ιςχύουν οι διατϊξεισ των νομοθετημϊτων περύ 

προμηθειών του Δημοςύου, καθώσ και οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Α.Κ., από τισ οπούεσ διϋπεται η 

παρούςα. 

Η μη ϊςκηςη εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α μύα ό περιςςότερεσ φορϋσ οποιουδόποτε δικαιώματοσ ό 

δικαιωμϊτων που παρϋχονται ςε αυτό από την παρούςα ςύμβαςη ό το νόμο, δεν εύναι ούτε θεωρεύται 

ανοχό, τροποπούηςη όρου ό αποδυνϊμωςη του δικαιώματόσ του, αλλϊ δικαιούται να αςκόςει τϋτοιο ό 

τϋτοια δικαιώματα, οποτεδόποτε το κρύνει ςκόπιμο ό επιθυμητό προσ προςταςύα των ςυμφερόντων 

του, επικαλούμενο το δικαύωμα που εύχε, αλλϊ δεν εύχε αςκόςει ςτο παρελθόν.  

 

Η παρούςα ςυντϊχθηκε ςε δύο (2) πρωτότυπα, τα οπούα, αφού αναγνώςθηκαν, υπεγρϊφηςαν από τα 

ςυμβαλλόμενα μϋρη ωσ ακολούθωσ, ϋλαβε δε κϊθε μϋροσ από ϋνα. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

Για τον Ανϊδοχο 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟ  

  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ  
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