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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 

 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ, 15/03/2022 
Α.Π. 1489 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο (Δ..) του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

με την αριθ. 5123/28-02- 2022 απϐφαςό του 
 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι  
με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ, για την 

επιλογό αναδϐχου για τη ςϑναψη ςυμβϊςεωσ με αντικεύμενο την 

παροχό υπηρεςιών φύλαξησ – προςταςύασ για δύο (2) ϋτη, του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου 

Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), 

εκτιμώμενησ αξύασ εκατό χιλιϊδων εξακοςύων ςαρϊντα πϋντε ευρώ και εύκοςι λεπτών 
(100.645,20 €) χωρύσ Υ.Π.Α. (124.800,04€ με Υ.Π.Α. 24%),  με δικαύωμα προαύρεςησ εκτιμώμενησ 
αξύασ 25.161,30 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (31.200,01 € με ΥΠΑ) και ςυνολικόσ εκτιμώμενησ αξύασ  
ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ  χωρύσ Υ.Π.Α 125.806,50 € (156.000,06 
με ΥΠΑ) που θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με: α) τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το Ν. 4782/2021 (Α’ 36)  και  

β) τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ και  
 

καλεύ  
 

τουσ ενδιαφερϐμενουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδϐχου για 
τη ςϑναψη τησ ωσ ϊνω ςυμβϊςεωσ. 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2 

Πϐλη Σαϑροσ, Αττικό 

Σαχυδρομικϐσ Κωδικϐσ 17778 

Φώρα Ελλϊδα 

ΚΩΔΙΚΟ NUTS  

 
EL304 

CPV 79713000-5 

Σηλϋφωνο 213-1306-370, 301 

Υαξ 213-1306-480 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο  promitheies@ekdd.gr 

Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ Ειρόνη Κρύπα,  

Υωτεινό Βουτςϊ  

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

 
Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ: 
Η Αναθϋτουςα αρχό εύναι Νομικϐ Πρϐςωπο Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), αποτελεύ Κεντρικό 
Κυβερνητικό Αρχό και ανόκει ςτη Γενικό Κυβϋρνηςη (Τποτομϋασ Κεντρικόσ Κυβϋρνηςησ). 
 
Κύρια Δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ:  
Η κϑρια δραςτηριϐτητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η εκπαύδευςη. 

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ: 

α) Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεϑθερη, πλόρη, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρϐςβαςη ςτη διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. (υςτημικϐσ Αριθμϐσ 
157178) 

β) Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ ςτη διεϑθυνςη : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ και ςτη διεϑθυνςη: www.ekdd.gr  

 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ - Φρηματοδότηςη 

 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του Ν. 4412/2016.  

 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Η δαπϊνη για την εν λϐγω ςϑμβαςη βαρϑνει τισ ςχετικϋσ πιςτώςεισ του προϒπολογιςμοϑ του Εθνικοϑ 
Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ με Κ.Α.: 0899 για τα οικονομικϊ ϋτη 2022-2024. 

 

Για τη δϋςμευςη τησ ςχετικόσ πύςτωςησ ϋχουν εκδοθεύ η με αριθ. πρωτ. 1198/09-03-2022  Απϐφαςη 
Ϊγκριςησ Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ (ΑΔΑ 6ΝΠΚ4691Υ0-ΓΒ7), η με αριθ. πρωτ. 1232/10-03-2022  

http://www.ekdd.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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Απϐφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6ΥΣΡ4691Υ0-40Μ) η οπούα καταχωρόθηκε με α/α 143 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 ςϑμβαςησ, το οπούο περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ,  εύναι η παροχό 
υπηρεςιών φϑλαξησ - προςταςύασ του κτιρύου  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  που βρύςκεται ςτον Σαϑρο Αττικόσ, 
Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ του ϋργου, που 
περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παροϑςασ. 

Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων 
(CPV) : 79713000-5 [Τπηρεςύεσ φϑλαξησ]. 

 

1.3.2. Οικονομικό Αντικεύμενο 

 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των εκατϐν χιλιϊδων εξακοςύων 
ςαρϊντα πϋντε ευρώ και εύκοςι λεπτών (100.645,20 €) χωρύσ Υ.Π.Α. (124.800,04€ με Υ.Π.Α. 24%).  

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ απϐ την υπογραφό του 
ςυμφωνητικοϑ. 

Επιπλϋον, προβλϋπεται δικαύωμα προαύρεςησ εκτιμώμενησ αξύασ 25.161,30 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ 
(31.200,01 € με ΥΠΑ).  

Η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ 
προαύρεςησ, ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 125.806,50 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (156.000,06 € με ΥΠΑ). 

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ δύδεται ςτο 
Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ Διακόρυξησ.  

Η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, 
βϊςει τιμόσ. 

1.3.2.1 Δικαύωμα προαύρεςησ 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  διατηρεύ δικαύωμα παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ μϋχρι ϋξι (6) μόνεσ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και 
το ύδιο μηνιαύο τύμημα, με μονομερό δόλωςη που αςκεύται  πριν απϐ τη λόξη τησ ςϑμβαςησ και υπϐ 
τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

 

Αξύα Δικαιώματοσ Προαύρεςησ: 

 
ΑΞΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΗ 

ΤΜΒΑΗ 
ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΦΩΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) (ΦΩΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) (ΦΩΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 100.645,20 € 124.800,04 € 25.161,30 € 31.200,01 € 125.806,50 € 156.000,06 € 

 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Για την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι κατωτϋρω διατϊξεισ, ϐπωσ 
ιςχϑουν κατϊ το χρϐνο δημοςύευςησ τησ παροϑςασ: 

1. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2021/1952 τησ Επιτροπόσ τησ 10ησ Νοεμβρύου 2021 (Επύςημη Εφημερύδα τησ 
ΕΕL398/23 τησ 11.11.2021)  ϐςον αφορϊ τα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ για τισ διαδικαςύεσ 
ςϑναψησ ςυμβϊςεων.  

2. Ο Εκτελεςτικϐσ Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2016/7 τησ Επιτροπόσ τησ 5ησ Ιανουαρύου 2016 για την 
καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντϑπου για το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ. 

3. Ο Εκτελεςτικϐσ Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2015/1986 τησ Επιτροπόσ τησ 11ησ Νοεμβρύου 2015 περύ 
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καταρτύςεωσ τυποποιημϋνων εντϑπων για τη δημοςύευςη προκηρϑξεων και γνωςτοποιόςεων 
ςτον τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων και περύ καταργόςεωσ του εκτελεςτικοϑ κανονιςμοϑ (ΕΕ) 
αριθ. 842/2011. 

4. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 28ησ Νοεμβρύου 2007 για τροποπούηςη του 
Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ του 
κοινοϑ λεξιλογύου για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περύ των διαδικαςιών ςϑναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων, ϐςον αφορϊ την αναθεώρηςη του CPV. 

5. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αριθ. 868/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ Αυγοϑςτου 2014 για τροποπούηςη των 
παραρτημϊτων του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου για τη θϋςπιςη μιασ κοινόσ ονοματολογύασ των εδαφικών ςτατιςτικών μονϊδων 
(NUTS). 

6. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 17ησ 
Δεκεμβρύου 2013 περύ καθοριςμοϑ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ 
Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Σαμεύο 
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμοϑ 
γενικών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και για την 
κατϊργηςη του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

7. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 23ησ 
Ιουλύου 2014 ςχετικϊ με την ηλεκτρονικό ταυτοπούηςη και τισ υπηρεςύεσ εμπιςτοςϑνησ για τισ 
ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ ςτην εςωτερικό αγορϊ και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 1999/93/ΕΚ. 

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

9. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλύου, τησ 27ησ Απριλύου 2016, για την 

προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα των δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ 

οδηγύασ 95/46/ΕΚ (Γενικϐσ Κανονιςμϐσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων) (Κεύμενο που 

παρουςιϊζει ενδιαφϋρον για τον ΕΟΦ) OJ L 119. 

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

11. Ο Ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α΄/08.08.2016). 

12. Ο Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμϐσ, απλοπούηςη και αναμϐρφωςη του ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου των 
δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ 
αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα» (ΥΕΚ Α΄36)  

13. Ο Ν. 4727/2020 "Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα τησ Οδηγύασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (Ενςωμϊτωςη 
ςτο Ελληνικϐ Δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972) και ϊλλεσ διατϊξεισ". 

14. Ο Ν. 4013/2011 «ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 
Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων - Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικϐσ κώδικασ) - Προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 
(ΥΕΚ 204/Α΄/15.09.2011). 

15. Ο Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τησ 16ησ 
Απριλίου 2014 για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιµολογίων ςτο πλαίςιο δηµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ». 

16. Ο N. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών Προςώπων 
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και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ 74/Α΄/26.03.2014) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ 
υποχρϋωςησ επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων».  

17. Σο Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
18. Ο N. 2690/1999 «Κϑρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 

45/Α΄/09.03.1999) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 7 «Αμεροληψύα των διοικητικών οργϊνων» και, ϐςον 
αφορϊ ςτα ςυλλογικϊ ϐργανα τησ διούκηςησ, τα ϊρθρα 13 «υγκρϐτηςη», 14 «ϑνθεςη - 
υνεδριϊςεισ - Λειτουργύα» και 15 «Αποφϊςεισ».  

19. Ο Ν. 4152/2013 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ των νϐμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΥΕΚ 107/Α΄/09.05.2013) και ειδικϐτερα 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». 

20. 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 ειδικϐτερα 
το ϊρθρο 64 «υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ φϐρου».  

21. Ο Ν. 3419/2005 (Α΄297) «Γενικϐ εμπορικϐ Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμϐσ τησ 
Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ». 

22. Ο Ν. 4270/2014 «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 
2011/85/ΕΕ) - δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 143/Α΄/28.06.2014). 

23. Ο Ν. 3863/2010 «Νϋο αςφαλιςτικϐ ςϑςτημα και ςυναφεύσ διατϊξεισ, ρυθμύςεισ ςτισ εργαςιακϋσ 
ςχϋςεισ» (ΥΕΚ 115/Α΄/15.07.2010) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 68 «υμβϊςεισ εργολαβύασ εταιρειών 
παροχόσ υπηρεςιών». 

24. Ο Ν. 2518/1997 «Προϒποθϋςεισ λειτουργύασ ιδιωτικών επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών 
αςφαλεύασ. Προςϐντα και υποχρεώςεισ του προςωπικοϑ αυτών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 
164/Α΄/21.08.1997). 

25. Ο Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα, μϋτρα 
εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
τησ 27ησ Απριλύου 2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ 
δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», 

26. Ο Ν. 4635/2019 (Α΄167) «Επενδϑω ςτην Ελλϊδα και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ  των ϊρθρων 85 
επ. 

27. Σο Ν.Δ. 496/1974 «Περύ Λογιςτικοϑ των Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου» (ΥΕΚ 
204/Α΄/19.07.1974). 

28. Σο Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοπούηςη ςε ενιαύο κεύμενο των διατϊξεων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, που 
διϋπουν το Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΕΚ 
59/Α΄/14.03.2007). 

29. Σο Π.Δ. 38/2017 «Κανονιςμϐσ Λειτουργύασ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών» 

(ΥΕΚ  63/Α΄/04.05.2017). 

30. Σο Π.Δ. 39/2017 «Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ 

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών» (ΥΕΚ 64/Α΄/04.05.2017).  

31. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ» (ΥΕΚ 145/Α΄/05.08.2016). 
32. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα» (ΥΕΚ 34/Α΄/23.03.2015).  

33. Η αριθμ. 76928/2021 Κοινό Τπουργικό απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων και 
Επικρατεύασ με θϋμα «Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του  Κεντρικοϑ 
Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ)» (ΥΕΚ 3075/Β΄13.7.2021). 

34. Η υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινό Απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ 
και Επενδϑςεων  και Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ με θϋμα «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που 
αφοροϑν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων Προμηθειών και Τπηρεςιών με χρόςη των 
επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
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υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)». 
35. Η αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικό Σιμολϐγηςη ςτο πλαύςιο 

των Δημϐςιων υμβϊςεων δυνϊμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 
36. Η αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμϐσ Εθνικοϑ Μορφϐτυπου 

ηλεκτρονικοϑ τιμολογύου ςτο πλαύςιο των Δημοςύων υμβϊςεων».  
37. Η αριθ. 1191/14.03.2017 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων και Οικονομικών με θϋμα «Καθοριςμϐσ του χρϐνου, τρϐπου 
υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ 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). 

38. Η αριθ. 5143/05.12.2014 απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών με θϋμα 
«Καθοριςμϐσ του τρϐπου υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ 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), ϐπωσ ιςχϑει» (ΥΕΚ 
3335/Β΄/11.12.2014).  

39.  H αριθ. ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/02.06.2021 απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών με θϋμα 
«Διοριςμϐσ Προϋδρου, Αντιπροϋδρου και Μελών του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Εθνικοϑ 
Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΕΚ 436/Τ.Ο.Δ.Δ./02.06.2021), 
ϐπωσ τροποποιόθηκε με τη με αριθ. ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.16953/02.09.2021 απϐφαςη του 
Τπουργοϑ Εςωτερικών (ΥΕΚ 723/Τ.Ο.Δ.Δ./03.09.2021), και τη με αριθμ. 
ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.18135/22-09-2021 απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών (ΥΕΚ 
804/Τ.Ο.Δ.Δ./25.09.2021). 

40.  Σησ αριθ. ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/30.03.2021 απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών με θϋμα 
«Αποδοχό  παραιτόςεων Προϋδρου και Αντιπροϋδρου του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ 
και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και διοριςμϐσ Προϋδρου του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ 
και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» ( ΥΕΚ 252/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./02.04.2021). 

41. Η αριθ. 5123/28-02- 2022 απϐφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περύ ϋγκριςησ τησ διενϋργειασ του 
Διαγωνιςμοϑ και των ϐρων αυτοϑ. 

42. Η αριθ. 5100/20-12-2021 απϐφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΑΔΑ: Χ8ΝΛ4691Υ0-ΨΣΓ) με θϋμα 
«υγκρϐτηςη Επιτροπόσ Διενϋργειασ/Αξιολϐγηςησ Διαγωνιςμών, Επιτροπόσ Αξιολϐγηςησ 
Ενςτϊςεων και Προςφυγών, Επιτροπών Παρακολοϑθηςησ 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 υπηρεςιών (Κεντρικό Τπηρεςύα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) για το 
ϋτοσ 2022». 

43. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ (πλην αυτών που όδη 
προαναφϋρθηκαν), καθώσ και οι λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα 
οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ, καθώσ και το ςϑνολο των διατϊξεων του 
αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ δικαύου, που διϋπει την ανϊθεςη 
και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

 

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ) Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ του  ΟΠ ΕΗΔΗ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr) 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.

gr  του Ε..Η.ΔΗ.. 

15.03.2022 

θμζρα Σρίτθ  

 

04.04.2022 

θμζρα  Δευτζρα 

και ϊρα 23:59 

05.04.2022 

θμζρα Σρίτθ  

και ϊρα 11:00 

 

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 4/04/2022, ημϋρα Δευτϋρα και 
ώρα 23:59, ϑςτερα απϐ κανονικό προθεςμύα εύκοςι μύασ (21) ημερών, απϐ την ημερομηνύα 
δημοςύευςησ. 

Η διαδικαςύα θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
ϊνω ςυςτόματοσ, την 5/04/2022, ημϋρα Σρύτη και ώρα 11.00 π.μ. (ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ 
αποςφρϊγιςησ των (υπο)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ» και 
«Οικονομικό Προςφορϊ»). 

1.6 Δημοςιότητα 

1.6.1 Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 

Η προκόρυξη και το πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκαν ςτο Κεντρικϐ 
Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) ςτισ 15/03/2022.   

 
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ακϐμη και ςτη διαδικτυακό πϑλη του 
Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..) www.promitheus.gov.gr, 
ϐπου η ςχετικό ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςτη πλατφϐρμα Ε..Η.Δ.Η.. ϋλαβε 
υςτημικϐ Αριθμϐ 157178. 

 

Περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη (ιςτ) τησ παραγρϊφου 3 του 
ϊρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτϐτοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).   
 

Η Διακόρυξη καταχωρόθηκε επύςησ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. www.ekdd.gr ςτη 
διαδρομό: Αρχικό ςελύδα – Προμόθειεσ – Διαγωνιςμού, ςτισ 15/03/2022. 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 

α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν, τισ 
υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ 
και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, 
ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι 
οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τόρηςη των 
εν λϐγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη 
των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των 
ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, 

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν, 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, εύναι τα ακϐλουθα: 
 η παροϑςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ:  

O ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

O ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:  ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΪΓΓΡΑΥΟ ΤΜΒΑΗ [ΕΕΕ] 

O ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕ 
ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

O ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

O ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ 

o ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: XΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

o ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII: ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ Ε ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑ ΣΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

o ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII: ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

 ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχϐν 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 ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, καθώσ 
και ϐλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό, εκτελοϑνται με τη χρόςη τησ 
πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ), η οπούα εύναι 
προςβϊςιμη μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ (www.promitheus.gov.gr). 

Προςφϋρεται ελεϑθερη, πλόρησ ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη  ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ απϐ 15/3/2022 ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΔΔΑ  (http://www.ekdd.gr) και την Διαδικτυακό 
πϑλη (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Η.ΔΗ.. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

 
Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, το αργϐτερο οκτώ (8) 
ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών ότοι μϋχρι 27/03/2022, 
ημϋρα Κυριακό και απαντώνται αντύςτοιχα, ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ, ςτη ςχετικό  
ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ςτην πλατφϐρμα του ΕΗΔΗ, η οπούα 
εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ (www.promitheus.gov.gr).  
 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, η Αναθϋτουςα 
αρχό παρϋχει ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργϐτερο ϋξι 
(6) ημϋρεσ πριν απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών, ότοι μϋχρι 29/03/2022, 
ημϋρα Σρύτη. 

 
Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινύςεων  υποβϊλλονται απϐ 
εγγεγραμμϋνουσ  ςτο ςϑςτημα οικονομικοϑσ φορεύσ, δηλαδό απϐ εκεύνουσ που διαθϋτουν 
ςχετικϊ διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (ϐνομα χρόςτη και κωδικϐ πρϐςβαςησ) και 
απαραύτητα το ηλεκτρονικϐ αρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύναι ηλεκτρονικϊ 
υπογεγραμμϋνο. Αιτόματα παροχόσ διευκρινόςεων που εύτε υποβϊλλονται με ϊλλο τρϐπο εύτε το 
ηλεκτρονικϐ αρχεύο που τα ςυνοδεϑει δεν εύναι ηλεκτρονικϊ υπογεγραμμϋνο, δεν εξετϊζονται.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτόματα που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα δεν εξετϊζονται. Παρομούωσ, δεν εξετϊζονται τα αιτόματα 
που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρϐπο, εύτε το ηλεκτρονικϐ αρχεύο που τα ςυνοδεϑει δεν εύναι 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό θα απαντόςει ταυτϐχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε ϐλεσ τισ διευκρινύςεισ που θα 
ζητηθοϑν εντϐσ του ανωτϋρω διαςτόματοσ. 
 
Σο πλόρεσ κεύμενο των ςυμπληρωματικών πληροφοριών ό διευκρινύςεων θα αναρτηθεύ ςτη 
διαδικτυακό πϑλη του Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr. ημειώνεται επύςησ ϐτι οι 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ θα αναρτώνται ταυτϐχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε 
ηλεκτρονικό μορφό ςτο διαδικτυακϐ τϐπο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (http://www.ekdd.gr). 
 
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 
 
Οι προςφϋροντεσ δεν μποροϑν ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςτοϑν προφορικϋσ απαντόςεισ 
εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 
Η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ ώςτε ϐλοι οι 
ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:  
α) ϐταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οι κονομικϐ 
φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργϐτερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που 
ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών. 
β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ 
θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών ό των αλλαγών. 
 
Σροποπούηςη των ϐρων τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (πχ αλλαγό/μετϊθεςη τησ καταληκτικόσ 
ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών καθώσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ των εγγρϊφων τησ 
ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο) δημοςιεϑεται ςτην ΕΕΕΕ και ςτο 
ΚΗΜΔΗ. 
 

2.1.4 Γλώςςα 

1. Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. Συχϐν προδικαςτικϋσ 
προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 
2. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 

ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 

γλώςςα. Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μποροϑν να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην 

ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ 

εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. τα 

αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, 

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

Ειδικϐτερα, ϐλα τα δημϐςια ϋγγραφα που αφοροϑν αλλοδαποϑσ οικονομικοϑσ φορεύσ και που θα 
κατατεθοϑν απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςτην παροϑςα διαδικαςύα, θα εύναι νϐμιμα επικυρωμϋνα, και η 
μετϊφραςη των εν λϐγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε απϐ τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., 
εύτε απϐ το αρμϐδιο προξενεύο, εύτε απϐ δικηγϐρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περύ Δικηγϐρων, εύτε απϐ ορκωτϐ μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται 
ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 
3. Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημϐςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικοϑ που 
αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχϐμενησ εύτε απϐ το 
νϐμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο απϐ το αρμϐδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε απϐ το 
πρωτϐτυπο ϋγγραφο με τη ςφραγύδα ‘’APOSTILE ” ςϑμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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Η επικϑρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει απϐ δικηγϐρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περύ Δικηγϐρων.  
4. Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα – εταιρικϊ ό μη – με ειδικϐ τεχνικϐ 
περιεχϐμενο μποροϑν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη 
ςτην ελληνικό. 
5. Η προφορικό επικοινωνύα με την Αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του Αναδϐχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.  
 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό αςφαλιςτικϋσ 
επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β’ και γ’ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 14 του ν. 
4364/2016 (ΥΕΚ Α’ 13) που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ 
Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το 
δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του 
Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. 
Εϊν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ 
εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν, ςϑμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει με την παρ. 12 του ϊρθρου 21 του Ν. 4782/2021, κατ’ ελϊχιςτον τα 
ακϐλουθα ςτοιχεύα: (α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, (β) τον εκδϐτη, (γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την 
οπούα απευθϑνονται, (δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, (ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, (ςτ) την 
πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η 
εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), (ζ) 
τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του 
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ 
τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου, (η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ 
Διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του Διαγωνιςμοϑ, (θ) την 
ημερομηνύα λόξησ ό το χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, (ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ 
εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό 
ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθϑνεται και (ια) ςτην περύπτωςη τησ εγγϑηςησ 
καλόσ εκτϋλεςησ, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ.  

Η περύπτωςη αα’ του προηγοϑμενου εδαφύου δεν εφαρμϐζεται για τισ εγγυόςεισ που παρϋχονται με 
γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον ϐρο ϐτι η 
εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων 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 ςϑμφωνα με τα υποδεύγματα του Παραρτόματοσ V τησ 
παροϑςασ Διακόρυξησ. 

Διευκρινύζεται ϐτι τα υποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ αφοροϑν 
ςτισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που εκδύδονται απϐ τα Πιςτωτικϊ Ιδρϑματα ό απϐ το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ϐχι απϐ 
το Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων. χετικϊ πρϐτυπα/υποδεύγματα δελτύων ςϑςταςησ 
χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών διατύθενται ςτον ιςτϐτοπο του Σαμεύου Παρακαταθηκών 
και Δανεύων (www.tpd.gr).   

2.1.6 Προςταςύα Προςωπικών Δεδομϋνων    

Η αναθϋτουςα αρχό ενημερώνει το φυςικϐ πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ Προςφϋρων ό 

ωσ Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ, ϐτι η ύδια ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ τησ, 
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θα επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ τησ προςφορϊσ και τα 

αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ Διαγωνιςμοϑ, για το 

ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και τησ ενημϋρωςησ ϋτερων ςυμμετεχϐντων ςε αυτϐν, 

λαμβϊνοντασ κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του απϐρρητου και τησ αςφϊλειασ τησ 

επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ κϊθε μορφόσ αθϋμιτη επεξεργαςύα, 

ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, κατϊ 

τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτην αναλυτικό ενημϋρωςη που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ 

2.2.1 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ϋχουν  φυςικϊ ό νομικϊ 
πρϐςωπα και, ςε  περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε: 

α. κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β. κρϊτοσ - μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (E.O.X.), 
γ. τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη 
δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ 
του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, 
δ. τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ' τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων, 

 
το βαθμϐ που καλϑπτονται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ Δ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ απϐ τισ 
οπούεσ δεςμεϑεται η Ϊνωςη, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ 
υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ των χωρών που ϋχουν υπογρϊψει τισ εν λϐγω ςυμφωνύεσ 
μεταχεύριςη εξύςου ευνοώκό με αυτόν που επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και 
τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ τησ Ϊνωςησ. 
 
2.  Οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
 
3. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 
απαιτεύται να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.  
 
Η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να απαιτόςει απϐ τισ ενώςεισ οικονομικών φορϋων να περιβληθοϑν 
ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό, εφϐςον τουσ ανατεθεύ η ςϑμβαςη. 
 
τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ ευθϑνονται 
ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον.    
 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  

 

Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ ζητοϑν απϐ τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «εγγϑηςη ςυμμετοχόσ», το ϑψοσ 
τησ οπούασ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικϐ ποςϐ, αριθμητικώσ 
και ολογρϊφωσ ςε ευρώ, και δεν μπορεύ να υπερβαύνει το δϑο τοισ εκατϐ (2%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ 
τησ ςϑμβαςησ, εκτϐσ Υ.Π.Α., μη ςυνυπολογιζϐμενων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ 
ςϑμβαςησ, με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο. 

υγκεκριμϋνα, το ποςό τησ εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ ανϋρχεται ςε 2.012,90 € 

 

Τποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών παρϋχονται ςτο ΠΑΡΑΣΗΜΑ V τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 
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την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον ϐρο ϐτι η 
εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει για τριϊντα (30) ημϋρεσ τουλϊχιςτον μετϊ από τη 
λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ που καθορύζουν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότοι 
μϋχρι 03/05/2022, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν απϐ τη 
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν απϐ τη λόξη τουσ, τη 
διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ. 

τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιων ςυμβϊςεων, οι οπούεσ διενεργοϑνται μϋςω του ΕΗΔΗ, οι 
πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, πλην των εγγυόςεων που εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, 
προςκομύζονται, με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, το αργϐτερο πριν την ημερομηνύα και ώρα 
αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, ϊλλωσ η προςφορϊ 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

Η προςφορϊ οικονομικοϑ φορϋα που παρϋλειψε να προςκομύςει την απαιτοϑμενη απϐ τα ϋγγραφα 
τησ ςϑμβαςησ εγγϑηςη ςυμμετοχόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου 
ςυλλογικοϑ οργϊνου. Η απϐφαςη απϐρριψησ τησ προςφορϊσ του προηγοϑμενου εδαφύου εκδύδεται 
πριν απϐ την ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ απϐφαςησ ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών τησ 
οικεύασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ. 

 

Εϊν η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ εκδοθεύ απϐ μη ελληνικό Σρϊπεζα, μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα απϐ τισ 
επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεϑεται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ καλόσ 
εκτϋλεςησ. 

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 
οριζϐμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016.  

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων: 

α) αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ αυτόσ, ό 

β) παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2 και 2.3 τησ 
παροϑςασ Διακόρυξησ, ό 

γ) δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.4.2 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ 
δικαιολογητικϊ ό 

δ) δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ό 

ε) υπϋβαλε μη κατϊλληλη προςφορϊ με την ϋννοιασ τησ παρ. 46 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2,  

ςτ)  δεν ανταποκριθεύ ςτην ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να εξηγόςει την τιμό ό το 
κϐςτοσ τησ προςφορϊσ του εντϐσ τησ ταχθεύςησ προθεςμύασ και η προςφορϊ του απορριφθεύ 

ζ) ςτισ περιπτώςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του ϊρθρου 103, περύ πρϐςκληςησ για υποβολό 
δικαιολογητικών ωσ ιςχϑει,  αν κατϊ τον ϋλεγχο αυτϐν διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν 
ςτο ΕΕΕ εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ό αν, απϐ 
τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςτηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ δεν αποδεικνϑεται η 
μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παρ. 2.2.3 ό πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ 
απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού 
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Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, οικονομικϐσ 

φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ 

πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό 

περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 

 
2.2.3.1  Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ 
 
Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋνα απϐ τα ακϐλουθα 
εγκλόματα: 
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-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), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 187 του Ποινικοϑ Κώδικα 

(εγκληματικό οργϊνωςη), 

β) ενεργητικό δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ 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 παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 

ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτο εθνικϐ δύκαιο του 

οικονομικοϑ φορϋα, και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 236 

(δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορύα 

επιρροόσ – μεςϊζοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκύα ςτον ιδιωτικϐ τομϋα) του Ποινικοϑ Κώδικα, 

γ) απϊτη, εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ, κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 3 και 

4 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Ιουλύου 

2017 ςχετικϊ με την καταπολϋμηςη, μϋςω του ποινικοϑ δικαύου, τησ απϊτησ εισ βϊροσ των 

οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α 

(δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 216 (πλαςτογραφύα), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 242 (ψευδόσ βεβαύωςη, νϐθευςη κ.λπ.) 374 (διακεκριμϋνη 

κλοπό), 375 (υπεξαύρεςη), 386 (απϊτη), 386Α (απϊτη με υπολογιςτό), 386Β (απϊτη ςχετικό με τισ 

επιχορηγόςεισ), 390 (απιςτύα) του Ποινικοϑ Κώδικα και των ϊρθρων 155 επ. του Εθνικοϑ 

Σελωνειακοϑ Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ϐταν αυτϊ ςτρϋφονται κατϊ των οικονομικών 

ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό ςυνδϋονται με την προςβολό αυτών των ςυμφερϐντων, 

καθώσ και τα εγκλόματα των ϊρθρων 23 (διαςυνοριακό απϊτη ςχετικϊ με τον ΥΠΑ) και 24 

(επικουρικϋσ διατϊξεισ για την ποινικό προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, 

ϐπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 3-4 και 5-12 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 15ησ Μαρτύου 2017 για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ 

και την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαιςύου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου και για την 

τροποπούηςη τησ απϐφαςησ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ό ηθικό 

αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 αυτόσ, και 

τα εγκλόματα των ϊρθρων 187Α και 187Β του Ποινικοϑ Κώδικα, καθώσ και τα εγκλόματα των 

ϊρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασ, ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20ησ ΜαϏου 2015, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ 

του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό 

για τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 

του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 
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Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τησ οδηγύασ 2006/70/ΕΚ τησ Επιτροπόσ (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 

την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 

τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 

101 τησ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 323Α του Ποινικοϑ Κώδικα (εμπορύα 

ανθρώπων). 

 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε 

αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου 

του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. Η υποχρϋωςη του 

προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ:  

- ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτϋσ. 

- ςτισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, τα μϋλη του Διοικητικοϑ 

υμβουλύου, καθώσ και τα πρϐςωπα ςτα οπούα με απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ϋχει 

ανατεθεύ το ςϑνολο τησ διαχεύριςησ και εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ. 

- ςτισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

- ςε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον κατϊ περύπτωςη νϐμιμο εκπρϐςωπο. 

 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω περύοδοσ αποκλειςμοϑ δεν ϋχει 

καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απϐφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη απϐ την ημερομηνύα τησ 

καταδύκησ με αμετϊκλητη απϐφαςη. 

 
 
2.2.3.2 Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
 
Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ: 
 
α) ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων 
ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη 
με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό 
την εθνικό νομοθεςύα ό  
β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 
Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο 
και την επικουρικό αςφϊλιςη. 
Οι υποχρεώςεισ των περ. α’ και β’ τησ παρ. 2.2.3.2  θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν 
καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. 
 
Δεν αποκλεύεται ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε 
υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ ϐρουσ του 
δεςμευτικοϑ κανονιςμοϑ. 
 

2.2.3.3  Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα ό  επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ προςφϋρων 
οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ: 
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α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

β) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ 
υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, 
προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου.  

γ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με 
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη 
καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ, 

δ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ εκ προθϋςεωσ ςοβαρών απατηλών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό τησ παραγρϊφου 2.4 τησ 
παροϑςασ,  

ε) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ 
επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την ακεραιϐτητϊ του. Ειδικά για τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι 
λόγοι που αναφζρονται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του Ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115 Αϋ), όπωσ θ τελευταία ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι τθσ δυνάμει του άρκρου 39 
Β) του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Αϋ)  
Ειδικότερα αποκλεύεται οικονομικόσ φορϋασ αν ςε βϊροσ του ϋχουν επιβληθεύ μϋςα ςε 
χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την λόξη υποβολόσ των προςφορών τρεισ (3) 
πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ 
για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται ςύμφωνα με την 
υπουργικό απόφαςη 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 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 καθώσ και αα)   εϊν ϋχει κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ κατ΄ εφαρμογό τησ 
παρ. 7 του ϊρθρου 68 υοθ ν. 3863/2010 μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα τριών (3) ετών πριν 
από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών ό ββ) εϊν ςε βϊροσ του 
ϋχει επιβληθεύ η κύρωςη τησ προςωρινόσ λειτουργύασ ςυγκεκριμϋνησ παραγωγικόσ 
διαδικαςύασ  ό τμόματοσ  ό τμημϊτων ό του ςυνόλου τησ επιχεύρηςησ ό εκμετϊλλευςησ 
κατ΄ εφαρμογό τησ παρ. 1Β του ϊρθρου 24 του ν. 3996/2011 μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα 
τριών (3) ετών από την ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ των προςφορών 

 
 
Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ε)  η περύοδοσ αποκλειςμοϑ δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 
απϐφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη απϐ την ημερομηνύα ϋκδοςησ πρϊξησ που βεβαιώνει το 
ςχετικϐ γεγονϐσ.   

2.2.3.4  Αποκλειςμόσ ςε οποιοδόποτε ςτιγμό τησ διαδικαςύασ 

Η Αναθϋτουςα αρχό, ςϑμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχϑει με το ϊρθρο 22 του Ν. 4782/2021, αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο 
κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι αυτϐσ 
βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό παραλεύψεων του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ 
περιπτώςεισ των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 

2.2.3.5 Απόδειξη αξιοπιςτύασ παρϊ το λόγο αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη») 

ϑμφωνα με την παρ. 7 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το 
ϊρθρο 22 του Ν. 4782/2021, οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται  ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτϐσ τησ περ. β’, μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα 
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προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, 
παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ (αυτoκϊθαρςη). Για τον ςκοπϐ αυτϐν, ο οικονομικϐσ 
φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι ϋχει καταβϊλει ό ϋχει δεςμευθεύ να καταβϊλει αποζημύωςη για ζημύεσ που 
προκλόθηκαν απϐ το ποινικϐ αδύκημα ό το παρϊπτωμα, ϐτι ϋχει διευκρινύςει τα γεγονϐτα και τισ 
περιςτϊςεισ με ολοκληρωμϋνο τρϐπο, μϋςω ενεργοϑ ςυνεργαςύασ με τισ ερευνητικϋσ αρχϋσ, και ϋχει 
λϊβει ςυγκεκριμϋνα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, καθώσ και μϋτρα ςε επύπεδο προςωπικοϑ 
κατϊλληλα για την αποφυγό περαιτϋρω ποινικών αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων. Σα μϋτρα που 
λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ 
ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν 
επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Αν τα 
μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. 
Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη 
απϐφαςη, ςε εθνικϐ επύπεδο, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ 
παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του 
αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη . 
 
Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 22 του Ν. 4782/2021. 
 

2.2.3.6  Γενικόσ αποκλειςμόσ από δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 

Οικονομικϐσ φορϋασ ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ η ποινό του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα με τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, και για το χρονικϐ διϊςτημα που αυτό ορύζει,  αποκλεύεται απϐ την παροϑςα 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 
 
 

2.3 Κριτόρια Επιλογόσ  

 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 75 του Ν. 4412/2016, κϊθε προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ 
πρϋπει να διαθϋτει τισ εκ του νϐμου απαιτοϑμενεσ προϒποθϋςεισ, τισ χρηματοοικονομικϋσ 
δυνατϐτητεσ, καθώσ και τισ τεχνικϋσ και επαγγελματικϋσ ικανϐτητεσ για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, 
ειδϊλλωσ η προςφορϊ του απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Όλεσ οι απαιτόςεισ ςχετύζονται και 
εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ. 

 

2.3.1  Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

 
 
Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται 
να αςκοϑν επαγγελματικό δραςτηριϐτητα ςυναφό με το αντικεύμενο των προσ παροχό υπηρεςιών  
(υπηρεςύεσ φϑλαξησ). 
 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται 
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα απϐ τα επαγγελματικϊ μητρώα ό εμπορικϊ μητρώα  που τηροϑνται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιοϑν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα 
XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. Εφϐςον οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν 
ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι μϋλη ςυγκεκριμϋνου οργανιςμοϑ για να μποροϑν να παρϊςχουν τη ςχετικό 
υπηρεςύα ςτη χώρα καταγωγόσ τουσ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να τουσ ζητεύ να αποδεύξουν ϐτι 
διαθϋτουν την ϋγκριςη αυτό ό ϐτι εύναι μϋλη του εν λϐγω οργανιςμοϑ ό να τουσ καλϋςει να προβοϑν 
ςε ϋνορκη δόλωςη ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ςχετικϊ με την ϊςκηςη του ςυγκεκριμϋνου 
επαγγϋλματοσ.  
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την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπαώκοϑ 
Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη 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. 
Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο 
επαγγελματικϐ μητρώο, εφϐςον, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, απαιτεύται η εγγραφό τουσ για την υπϐ 
ανϊθεςη υπηρεςύα.   
 
Οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν την ειδικό ϊδεια λειτουργύασ επιχεύρηςησ 
παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ, όπωσ προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν. 2518/1997, ό 
αντύςτοιχη ςχετικό ϋγκριςη από τον κατϊ περύπτωςη αρμόδιο φορϋα τησ χώρασ καταγωγόσ, 
εφόςον απαιτεύται, η οπούα πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού και μϋχρι την ολοκλόρωςό του,  ςε περύπτωςη δε κατακύρωςησ του 
διαγωνιςμού και  καθ΄ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

 

την περύπτωςη Ένωςησ Υορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, απαιτεύται κϊθε μϋλοσ 
τησ Ένωςησ να πληρού τον ωσ ϊνω όρο.  
 
 

2.3.2  Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια  

Όςον αφορϊ ςτην οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 

παροϑςασ ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ: 

1. απαιτεύται να διαθϋτουν ελϊχιςτο Γενικό Μϋςο Ετόςιο Κύκλο Εργαςιών Εργαςιών κατϊ 

την τελευταύα τριετύα, που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ εκατϐ τοισ εκατϐ (100%) τησ 

εκτιμώμενησ αξύασ (δηλ. 100.645,20 €) και αφορϊ τα ϋτη 2021, 2020, 2019. 

 

ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ αςκεύ δραςτηριϐτητα για χρονικϐ διϊςτημα 
μικρϐτερο των τελευταύων τριών διαχειριςτικών χρόςεων, τϐτε πρϋπει ο αντύςτοιχοσ γενικϐσ 
μϋςοσ ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών του, κατϊ τισ διαχειριςτικϋσ χρόςεισ που δραςτηριοποιεύται, 
να εύναι κατ’ ελϊχιςτον ύςοσ με την εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ χωρύσ ΥΠΑ. την 
περύπτωςη αυτό οι οικονομικού φορεύσ δύνουν τα ςτοιχεύα για τα ϋτη λειτουργύασ τουσ και 
αναφϋρουν την ημερομηνύα ςϑςταςησ ό ϋναρξησ των δραςτηριοτότων τουσ . 
  

2. εύναι υποχρεωμϋνοι  να ϋχουν και διατηροϑν ςε ιςχϑ Αςφαλιςτόριο υμβϐλαιο Αςτικόσ 

Ευθϑνησ, ϑψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενϐσ εκατομμυρύου (1.000.000,00) Ευρώ ςε  επύςημα 

αναγνωριςμϋνη Αςφαλιςτικό Εταιρεύα. 

ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 

επϊρκειασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ απϐ ϐλα τα μϋλη, υπϐ την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 

2.3.5 τησ παροϑςασ.  

2.3.3   Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ 

ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται: 

1) Κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ τριετύασ (2021,2020,2019), να ϋχουν εκτελϋςει τουλϊχιςτον 

τρεισ (3) ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών του ςυγκεκριμϋνου τύπου (υπηρεςύεσ φϑλαξησ). 

Η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να λαμβϊνει υπϐψη και ςτοιχεύα ςχετικών υπηρεςιών που εκτελϋςθηκαν 

πριν απϐ την τελευταύα τριετύα. 
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Ο οικονομικϐσ φορϋασ θα πρϋπει να αναφϋρει τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ  αποδϋκτεσ των 

υπηρεςιών, δημϐςιουσ ό/και ιδιωτικοϑσ. 

ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη τησ ανωτϋρω απαύτηςησ τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 

ικανϐτητασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ απϐ ϐλα τα μϋλη,  υπϐ την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 

2.3.5 τησ παροϑςασ.  

 

2) Να χρηςιμοποιόςουν τεχνικϐ προςωπικϐ (φϑλακεσ) για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, το οπούο 

απαιτεύται να διαθϋτει  την ειδικό ϊδεια εργαςύασ του προςωπικοϑ αςφαλεύασ, που πρϋπει να 

εύναι ςε ιςχϑ και να ϋχει εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ τουλϊχιςτον ενόσ (1) ϋτουσ.  

 

Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να δηλώςουν τα ςτοιχεύα του προτεινϐμενου προςωπικοϑ 

αςφαλεύασ που θα διαθϋςουν για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (ονοματεπώνυμο,  ϋτη προϒπηρεςύασ, 

αριθμϐσ ϊδειασ εργαςύασ). 

Επιπλϋον το προτεινϐμενο προςωπικϐ θα πρϋπει: 

• να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον απολυτόριο Λυκεύου 

• να ϋχει εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ του υποχρεώςεισ (για τουσ ϊνδρεσ) και  

• η ηλικύα του να εύναι ϋωσ εξόντα (60) ετών. 

 

Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να δηλώςουν τα ςτοιχεύα του προτεινϐμενου προςωπικοϑ 

αςφαλεύασ που θα διαθϋςουν για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (ονοματεπώνυμο,  ϋτη προϒπηρεςύασ, 

αριθμϐσ ϊδειασ εργαςύασ, ηλικύα, απολυτόριο ςτρατοϑ κλπ ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ παροϑςασ 

παραγρϊφου). 

 

ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη τησ ανωτϋρω απαύτηςησ τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 
ικανϐτητασ πρϋπει να ικανοποιεύται  απϐ  κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

2.3.4  Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ  

Οι οικονομικού φορεύσ για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ απαιτεύται να διαθϋτουν 

Πιςτοποιητικϊ πιςτοποιημϋνου φορϋα απϐ το ΕΤΔ, που να βεβαιώνουν ϐτι λειτουργοϑν με τα 

κϊτωθι απαιτοϑμενα πιςτοποιητικϊ ISO του προςφϋροντοσ με τισ κϊτωθι προδιαγραφϋσ:  

1. ύςτημα διαχεύριςησ ποιότητασ ςύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ό ιςοδύναμο 

αυτού για την παροχό υπηρεςιών φϑλαξησ - αςφϊλειασ που ϋχει εκδοθεύ απϐ ανεξϊρτητο οργανιςμϐ 

που βεβαιώνει ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα απαιτοϑμενα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ 

ποιϐτητασ και  να πληρού ϐλεσ τισ ϊλλεσ απαιτόςεισ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 82 παρ.1 του Ν. 

4412/2016. 

2. ύςτημα  Διαχεύριςησ Τγεύασ & Αςφϊλειασ Εργαςύασ ςύμφωνα με το πρότυπο ISO 

45001:2018 ό ιςοδύναμο αυτού. 

Σα εν λϐγω πιςτοποιητικϊ θα πρϋπει να καλϑπτουν το αντικεύμενο των προσ ανϊθεςη υπηρεςιών και 

θα πρϋπει να εύναι ςε ιςχϑ τϐςο κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ του υποψηφύου, ϐςο και 

κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 82 παρ. 1 

του ν. 4412/2016. 

Η Αναθϋτουςα αρχό κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδϑναμα μϋτρα διαςφϊλιςησ 

ποιϐτητασ, εφϐςον ο ενδιαφερϐμενοσ οικονομικϐσ φορϋασ δεν εύχε τη δυνατϐτητα να αποκτόςει τα εν 

λϐγω πιςτοποιητικϊ εντϐσ των ςχετικών προθεςμιών για λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν ευθϑνεται ο 

ύδιοσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι τα προτεινϐμενα μϋτρα 

διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ πληροϑν τα απαιτοϑμενα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ.  
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Πιςτοποιητικϊ ISO των οπούων η ιςχϑσ ϋχει λόξει, δε θα γύνονται δεκτϊ και θα απορρύπτονται ωσ 

απαρϊδεκτα.  

ε περύπτωςη ενώςεων, τα εν λϐγω πιςτοποιητικϊ απαιτεύται να τα διαθϋτει τουλϊχιςτον ϋνα μϋλοσ 

τησ Ϊνωςησ. 

 

2.3.5  τόριξη ςτην ικανότητα ϊλλων φορϋων 

Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια τησ 
τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 78 του Ν. 4412/2016, 
ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 26 του Ν. 4412/2021 ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ 
να ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φϑςησ των δεςμών του με 
αυτοϑσ. την περύπτωςη αυτό αποδεικνϑει ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του, τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ , με 
την προςκϐμιςη ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται.. 
Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια που ςχετύζονται με την επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ 
μποροϑν να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, μϐνο εϊν οι τελευταύοι εκτελϋςουν τισ 
εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ. 
Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια που ςχετύζονται με την απαιτούμενη  οικονομικό και 
χρηματοοικονομικό επϊρκεια, οι εν λόγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ 
ςτηρύζονται εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.   
 

Τπϐ τουσ ύδιουσ ϐρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ των 
ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 79, περύ Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου 
ϑμβαςησ, 80, περύ αποδεικτικών μϋςων και 81, περύ επιγραμμικοϑ αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-
Certis) του ν.4412/2016, αν οι φορεύσ, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο 
οικονομικϐσ φορϋασ, πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ, 
ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.3 και 2.3 τησ παροϑςασ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει αν οι φορεύσ ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο 
οικονομικϐσ φορϋασ, πληροϑν κατϊ περύπτωςη τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και ςυντρϋχουν λϐγοι 
αποκλειςμοϑ τησ παρ. 2.2.3. Ο οικονομικϐσ φορϋασ υποχρεοϑται να αντικαταςτόςει ϋνα φορϋα ςτην 
ικανϐτητα του οπούου ςτηρύζεται εφϐςον ο τελευταύοσ δεν πληρού τα κριτόρια επιλογόσ ό ςτο 
πρϐςωπο του οπούου ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ. 
 
Εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ηλεκτρονικόσ 
πρϐςκληςησ ςτον οικονομικϐ φορϋα, η οπούα απευθϑνεται μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» 
του ΕΗΔΗ, ο φορϋασ με τον οπούο αντικαθύςταται ο φορϋασ του προηγοϑμενου εδαφύου δεν 
επιτρϋπεται να αντικαταςταθεύ εκ νϋου. 
 
 

2.4 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, 

ϐπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2. ϋωσ και 2.3, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ δια 

του ΕΕΕ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.4.1, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών τησ 

παραγρϊφου 2.4.2 και κατϊ τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ δια τησ υπεϑθυνησ δόλωςησ, τησ περ. δ΄ τησ 

παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με 

την παρϊγραφο 2.3.5 τησ παροϑςασ, οι φορεύσ ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζεται υποχρεοϑνται 

να  αποδεικνϑουν, κατϊ τα οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 και 2.4.2, ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι 





 

23 

 

αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ και ϐτι πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 

κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοσ 2.3) . 

την περύπτωςη που o οικονομικϐσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ϐτι προτύθεται να αναθϋςει 

τμόμα(τα) τησ ςϑμβαςησ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ ςε ποςοςτϐ που υπερβαύνει το τριϊντα 

τοισ εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, οι υπεργολϊβοι υποχρεοϑνται να αποδεικνϑουν, 

κατϊ τα οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 και 2.4.2, ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ 

παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ.  

Αν επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ οι προςφϋροντεσ δηλώςουν ϐτι πληροϑν, 

ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο, οι οπούεσ επϋλθουν ό για τισ οπούεσ λϊβουν γνώςη μετϊ την 

ςυμπλόρωςη του ΕΕΕ και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ πρϐςκληςησ για την ςϑναψη του 

ςυμφωνητικοϑ οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να ενημερώςουν αμελλητύ την αναθϋτουςα αρχό.  

 

2.4.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ:  

α) δεν βρύςκονται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και  

β) πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 και 2.3.4 τησ 

παροϑςασ Διακόρυξησ,  

προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, ωσ δικαιολογητικϐ ςυμμετοχόσ, το 

προβλεπϐμενο απϐ το ϊρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016, Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο 

ύμβαςησ (ΕΕΕ), ςϑμφωνα με το επιςυναπτϐμενο ςτην παροϑςα Παρϊρτημα II, το οπούο 

ιςοδυναμεύ με υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75). 

Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντϑπου του Παραρτόματοσ 2 του Εκτελεςτικοϑ 

Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/7 τησ Επιτροπόσ τησ 2ησ Ιανουαρύου 2016 για την καθιϋρωςη του 

τυποποιημϋνου εντϑπου για το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ (L3), παρϋχεται 

αποκλειςτικϊ ςε ηλεκτρονικό μορφό και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ 

φορεύσ ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του Παραρτόματοσ ΙΙ. 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 79Α του Ν.4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 28 του Ν. 

4782/2021, κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, εύναι δυνατό, με μϐνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη 

εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα, η προκαταρκτικό απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων και εκεύνων που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ, για το ςϑνολο των 

φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν. Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ 

φορϋα νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το 

πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ 

εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ 

ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ.  

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο 

Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), υποβϊλλεται χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

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

(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο 

εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ φϋρει την ειδικό υποχρϋωςη να δηλώςει μϋςω του ΕΕΕ την κατϊςταςό του ςε 

ςχϋςη με τουσ λϐγουσ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 του ν.4412/2016 και παρϊγραφο 2.2.3. τησ 





 

24 

 

παροϑςησ και ταυτϐχρονα να επικαλεςθεύ και τυχϐν ληφθϋντα μϋτρα προσ αποκατϊςταςη τησ 

αξιοπιςτύασ του.  

Ιδύωσ επιςημαύνεται ϐτι, κατϊ την απϊντηςη οικονομικοϑ φορϋα ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ που 

προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςόσ του κατϊ περύπτωςη (παρ.1 ϊρθρου79, ϐπωσ τροποποιόθηκε 

με την παρ.5 του ϊρ.235  του ν.4635/2019) αναλϑονται τα ςχετικϊ θϋματα και περιςτϊςεισ. 

Όςον αφορϊ ςτισ υποχρεώςεισ προσ καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ  αςφϊλιςησ, αυτϋσ 

θεωροϑνται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον ϋχουν 

υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν 

υποχρεοϑται να απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ με το οπούο ερωτϊται εϊν οι 

οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, ό κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του.          

Οι λϐγοι αποκλειςμοϑ που ςχετύζονται με την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

αντιςτοιχοϑν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Β’ του ΕΕΕ, ενώ οι λϐγοι αποκλειςμοϑ που ςχετύζονται με παραβϊςεισ 

τησ εργατικόσ νομοθεςύασ (ϊρθρο 68 παρ.2 ν.3863/2010) αντιςτοιχοϑν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Γ’ και 

ςυγκεκριμϋνα ςτο πεδύο που αφορϊ ςτο επαγγελματικϐ παρϊπτωμα. 

Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ κατϊ το οπούο μποροϑν να 

υποβϊλονται προςφορϋσ ό αιτόςεισ ςυμμετοχόσ. Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ τησ 

ημερομηνύασ υπογραφόσ του ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών ό 

αιτόςεων ςυμμετοχόσ ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα δηλωθϋντα ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο 

οικονομικϐσ  φορϋασ αποςϑρει την προςφορϊ του, χωρύσ να απαιτεύται απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει εκ νϋου με επύκαιρο ΕΕΕ 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ 

με ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑον τα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79 τουν.4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. 

 

2.4.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

 

Α. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ λϐγων αποκλειςμοϑ κατ’ ϊρθρο 2.2.3 και τησ πλόρωςησ των 

κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ κατϊ τισ παραγρϊφουσ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 και 2.3.4, οι οικονομικού 

φορεύσ προςκομύζουν τα δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ. Η προςκϐμιςη των εν λϐγω δικαιολογητικών 

γύνεται κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 3.2 απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο. Η αναθϋτουςα αρχό 

μπορεύ να ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό 

διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, 

αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ 

ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 

κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ 

φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η 

δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 

ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςτο οπούο περιϋχονται επύςησ οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για τον 

ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ, ϐπωσ η ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ βϊςησ δεδομϋνων, τυχϐν δεδομϋνα 

αναγνώριςησ και, κατϊ περύπτωςη, η απαραύτητη δόλωςη ςυναύνεςησ.  
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Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό που 

ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθοϑν να 

ιςχϑουν. 

Σα δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 

2.6. και 3.2 τησ παροϑςασ. 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 

μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι 

προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται 

παρακϊτω: 

Αν το αρμϐδιο για την ϋκδοςη των ανωτϋρω κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα 

ό πιςτοποιητικϊ ό ϐπου το ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ 

που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περύπτωςη β΄ 

τησ παραγρϊφου 2.2.3.3, τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται απϐ ϋνορκη 

βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη 

δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 

αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό 

τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. Οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, 

ϐπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα 

πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ 

περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην 

περύπτωςη β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3. Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του 

επιγραμμικοϑ αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-Certis) του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικϐτερα οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απϐςπαςμα του ςχετικοϑ μητρώου, ϐπωσ του ποινικοϑ μητρώου ό, 

ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμο ϋγγραφο που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 

κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ 

φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ 

τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του .  

Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικοϑ, 

διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ςτα πρϐςωπα που ϋχουν 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτην 

ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παρϊγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του οικεύου 

κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να εύναι εν ιςχϑ κατϊ το χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη 

που δεν αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ ιςχϑοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την 

υποβολό του    

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Για την απϐδειξη τησ εκπλόρωςησ των φορολογικών υποχρεώςεων τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 

περύπτωςη α’ αποδεικτικϐ ενημερϐτητασ εκδιδϐμενο απϐ την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
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iii) Για την παρϊγραφο 2.2.3.2 περύπτωςη α’, πλϋον των ωσ ϊνω πιςτοποιητικών, υπεϑθυνη δόλωςη 

ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ για την 

αθϋτηςη των υποχρεώςεών τουσ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.3  περύπτωςη β΄ πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του 

οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του.  

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ Υερεγγυϐτητασ απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, απϐ το οπούο 

προκϑπτει ϐτι δεν τελοϑν υπϐ πτώχευςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό 

δικαςτικό εκκαθϊριςη ό ϐτι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομύζεται 

επιπλϋον και πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. περύ μη ϋκδοςησ απϐφαςησ λϑςησ ό κατϊθεςησ αύτηςησ 

λϑςησ του νομικοϑ προςώπου, ενώ για τισ ΕΠΕ προςκομύζεται επιπλϋον πιςτοποιητικϐ μεταβολών. 

ii) Πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι το νομικϐ πρϐςωπο δεν ϋχει λυθεύ και 

τεθεύ υπϐ εκκαθϊριςη με απϐφαςη των εταύρων.  

iii) Εκτϑπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” απϐ την ηλεκτρονικό πλατφϐρμα τησ 

Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων, ϐπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet, απϐ την οπούα να 

προκϑπτει η μη αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ. 

Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμοϑσ, το Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ 

Υερεγγυϐτητασ εκδύδεται για τα ςωματεύα απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, και για τουσ ςυνεταιριςμοϑσ 

για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 απϐ το Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα 

απϐ το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 2.2.3.2 και 2.2.3.3 υπεϑθυνη δόλωςη του 

προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι ςτισ 

παραγρϊφουσ  λϐγοι αποκλειςμοϑ. 

ε) για την παρϊγραφο 2.2.3.6 υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα περύ μη 
επιβολόσ ςε βϊροσ του τησ κϑρωςησ του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 
νομοθεςύασ. 

 

B.2. Για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.3.1. (απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη 

επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου 

επαγγελματικοϑ (ό εμπορικοϑ) μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι 

εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη 

του αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ (ό εμπορικοϑ) μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ 

Α΄ του ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό τουσ ςε αυτϐ και αφετϋρου το 

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

πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ 

ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον 

αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ 

τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι δεν τηρεύται 

τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ 

υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ.  

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο 

Επιμελητόριο ό πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την οικεύα υπηρεςύα του Γ.Ε.ΜΗ. των 

Επιμελητηρύων.  
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Επιςημαύνεται ότι, τα δικαιολογητικϊ που αφορούν ςτην απόδειξη τησ απαύτηςησ του 

ϊρθρου 2.3.1 (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) 

γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την 

υποβολό τουσ,  εκτόσ αν, ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο 

χρόνο ιςχύοσ. 

Β.3. Για την απϐδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 2.3.2 οι 

οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν 

α) Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων των τελευταύων 

τριών (3) διαχειριςτικών χρόςεων (2021, 2020, 2019), ςε περύπτωςη που η δημοςύευςη αυτών 

απαιτεύται απϐ τη νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα ό δόλωςη περύ του 

ςυνολικοϑ ϑψουσ του κϑκλου εργαςιών για τισ τελευταύεσ τρεισ (3) διαχειριςτικϋσ χρόςεισ (2021, 

2020, 2019), ςε περύπτωςη που δεν υποχρεοϑνται ςε δημοςύευςη οικονομικών καταςτϊςεων. ε 

περύπτωςη οικονομικών φορϋων που δραςτηριοποιοϑνται για μικρϐτερο χρονικϐ διϊςτημα, 

υποβϊλλουν αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων ό δόλωςη, ςϑμφωνα με τα προαναφερθϋντα, 

για το εν λϐγω χρονικϐ διϊςτημα. 

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. 

β) Οι οικονομικού φορεύσ υποχρεοϑνται να προςκομύςουν  αντύγραφο του Αςφαλιςτόριου υμβολαύου 

Αςτικόσ Ευθϑνησ, ϑψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενόσ εκατομμυρύου (1.000.000,00) Ευρώ ςε επύςημα 

αναγνωριςμϋνη Αςφαλιςτικό Εταιρεύα, με το οπούο θα καλϑπτονται τυχϐν ατυχόματα, ςωματικϋσ 

βλϊβεσ ό υλικϋσ ζημύεσ που μπορεύ να προκληθοϑν με υπαιτιϐτητα (και αμϋλεια) του Αναδϐχου.  

 

Β.4. Για την απϐδειξη τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ τησ παραγρϊφου 2.3.3 οι οικονομικού φορεύσ 

προςκομύζουν:   

 

α) Οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να προςκομύςουν κατϊλογο των κυριϐτερων υπηρεςιών που 
πραγματοποιόθηκαν κατϊ την τελευταύα τριετύα προ τησ δημοςύευςησ τησ Διακόρυξησ (2021, 
2020, 2019), με αναφορϊ του αντύςτοιχου ποςοϑ, τησ ημερομηνύασ και των δημϐςιων ό ιδιωτικών 
αποδεκτών των υπηρεςιών. 

 Ο ανωτϋρω κατϊλογοσ πρϋπει να ςυντϊςςεται με τη μορφό πύνακα, ςϑμφωνα με το ακϐλουθο 
υπϐδειγμα:  

1 2 3 4 5 6 7 

Α/Α Αποδζκτθσ φντομθ 
Περιγραφι 
φμβαςθσ 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 
φμβαςθσ 

(από - ζωσ) 

υμβατικι αξία 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

(ςε περίπτωςθ 
ςυμμετοχισ ςε 

ζνωςθ, 
να δθλωκεί 
θ ςυμβατικι 

αξία 
ςυμμετοχισ 
ςτθν ζνωςθ) 

υνοπτικι 
Περιγραφι 
υμμετοχισ 

– 
επιμεριςμόσ 

των 
υπθρεςιϊν 

(ςε 
περίπτωςθ 

ζνωςθσ) 

Συχόν 
ςυνοδευτικά 

ζγγραφα 
(τφποσ & 

θμερομθνία) 
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Ειδικϊ για τη ςτόλη (7) πρϋπει οι ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών να ςυνοδεϑονται απϐ τισ αντύςτοιχεσ 

βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ που απορρϋουν απϐ αυτϋσ. Αν ο αποδϋκτησ εύναι αναθϋτουςα αρχό, απϐ 

πιςτοποιητικϊ καλόσ εκτϋλεςησ αυτών που ϋχουν εκδοθεύ και θεωρηθεύ απϐ την αρμϐδια αρχό, ϐπου 

θα περιγρϊφεται η παρεχϐμενη υπηρεςύα  και θα αναφϋρεται ο χρϐνοσ υλοπούηςησ  ησ ςϑμβαςησ και 

ϐτι αυτό εκτελϋςτηκε προςηκϐντωσ και εμπροθϋςμωσ και αν ο αποδϋκτησ εύναι ιδιωτικϐσ φορϋασ  με 

αντύςτοιχη δόλωςη του αποδϋκτη. ε περύπτωςη που δεν εύναι δυνατό η προςκϐμιςησ των παραπϊνω 

προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην οπούα θα αναφϋρεται ο λϐγοσ για τον 

οπούο δεν κατϋςτη εφικτό η προςκϐμιςη των παραπϊνω δικαιολογητικών η οπούα θα ςυνοδεϑεται απϐ 

αντύγραφο του τιμολογύου και, εφϐςον υφύςταται) τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ, 

β) Οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει να προςκομύςουν τισ ειδικϋσ ϊδειεσ  εργαςύασ του προςωπικοϑ 

αςφαλεύασ που ϋχουν προτεύνει, οι οπούεσ πρϋπει να εύναι ςε ιςχϑ. 

Για την απϐδειξη τησ εμπειρύασ και τησ κατϊρτιςησ του προςωπικοϑ θα πρϋπει επιπλϋον να 

προςκομιςτοϑν: 

 Οι θεωρημϋνεσ καταςτϊςεισ του αναδϐχου προσ την Επιθεώρηςη Εργαςύασ ό απϐ Αναγγελύα 

Πρϐςληψησ και αντύγραφο του ατομικοϑ λογαριαςμοϑ αςφϊλιςησ ΕΥΚΑ για το προςωπικϐ 

αςφαλεύασ που προτεύνει ό/και βιογραφικϊ ςημειώματα ςυνοδευϐμενα απϐ τα αντύςτοιχα 

αποδεικτικϊ ςτοιχεύα εμπειρύασ. 

 για κϊθε εργαζϐμενο υποχρεωτικϊ απλϐ φωτοαντύγραφο αντύςτοιχου Απολυτηρύου. 

 Βεβαύωςη απϐλυςησ απϐ το ςτρατϐ (για ϊνδρεσ). 

γ) Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρουν το τμόμα τησ ςϑμβαςησ το 

οπούο προτύθενται ενδεχομϋνωσ να αναθϋςουν ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ, καθώσ και τουσ 

ςχετικοϑσ υπεργολϊβουσ, εφϐςον εύναι γνωςτού.  

 

Β.5. Για την απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςόσ τουσ με πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ τησ παραγρϊφου 

2.3.4 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: 

Πιςτοποιητικϐ υμμϐρφωςησ υςτόματοσ Ποιϐτητασ ISO 9001: 2015 ό ιςοδϑναμο, ςϑμφωνα με τα 

αναλυτικώσ οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.4 τησ παροϑςασ. 

 Πιςτοποιητικϐ υμμϐρφωςησ υςτόματοσ  Διαχεύριςησ Τγεύασ & Αςφϊλειασ Εργαςύασ ISO 

45001:2018 ό ιςοδϑναμο, ςϑμφωνα με τα αναλυτικώσ οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.4 τησ 

παροϑςασ. 

 

 

Β.6. Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 

νομικϐ πρϐςωπο και εγγρϊφεται υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, και 

δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςε αρμϐδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ), προςκομύζει ςχετικϐ 

πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) 

εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του,  εκτϐσ αν αυτϐ φϋρει ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 

Ειδικϐτερα για τουσ ημεδαποϑσ οικονομικοϑσ φορεύσ προςκομύζονται: 

i) για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 

νομικϐ πρϐςωπο και υποχρεοϑται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ 

μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομύζει ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο 

πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του.   





 

29 

 

ii) Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ ςϑςταςησ και των μεταβολών του νομικοϑ προςώπου γενικϐ 

πιςτοποιητικϐ μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφϐςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό 

του.   

iii) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλλει την Προςφορϊ, εφϐςον ο 

προςφϋρων ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμϐ με αντιπρϐςωπο που δεν εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωπϐσ του. 

iv) Σο Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ, εφϐςον ο 

οικονομικϐσ φορϋασ υποβϊλλει την προςφορϊ του μϋςω αντιπροςώπου που δεν εύναι νϐμιμοσ 

εκπρϐςωπϐσ του, θα πρϋπει να εύναι: 

 Υυςικϊ πρϐςωπα: πληρεξοϑςιο προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ, εύτε απλό 

εξουςιοδϐτηςη, 

 Α.Ε.: απϐφαςη Δ.. εκπροςώπηςησ για τον εν λϐγω διαγωνιςμϐ καθώσ και πληρεξοϑςιο 

ϋγγραφο ό εξουςιοδϐτηςη απϐ τον προςφϋροντα  ό τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Εταιρικϐ Οριςμοϑ του Διαχειριςτό και απλό εξουςιοδϐτηςη ό 

πληρεξοϑςιο εκπροςώπηςησ, 

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

απϐ ϋναν κοινϐ εκπρϐςωπο, ςυμβολαιογραφικϐ πληρεξοϑςιο με το οπούο ορύζεται κοινϐσ 

νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ των μελών τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ, ο οπούοσ θα υπογρϊφει εκ μϋρουσ 

τησ την προςφορϊ και κϊθε ϊλλο απαιτοϑμενο ϋγγραφο και εν γϋνει θα την εκπροςωπεύ ςτη 

διαγωνιςτικό διαδικαςύα και β) ςε περύπτωςη που η κοινό προςφορϊ υποβϊλλεται  απϐ ϐλουσ 

τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, πληρεξοϑςιο ϋγγραφο ό εξουςιοδϐτηςη 

απϐ το νϐμιμο εκπρϐςωπο κϊθε φορϋα. 

 

v) Οι προςφϋροντεσ - Νομικϊ Πρϐςωπα (Ν.Π.) οφεύλουν να καταθϋςουν ϋγκριςη του αρμόδιου 

οργϊνου του Ν.Π., ςτην οπούα ειδικϐτερα:  

i) Εγκρύνεται η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ. ε περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων πρϋπει να 

εγκρύνεται η ςυμμετοχό του Υορϋα ςτο διαγωνιςμϐ, η ςϑμπραξη με τουσ λοιποϑσ Υορεύσ - 

μϋλη τησ Ϊνωςησ και το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του καθενϐσ. 

ii) Παρϋχεται ςε ςυγκεκριμϋνο ϊτομο ό ϊτομα η εξουςιοδϐτηςη να υπογρϊψει/ουν ϐλα τα 

απαιτοϑμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ και την προςφορϊ, καθώσ και να 

καταθϋςει/ουν την προςφορϊ και να παραςτεύ/οϑν ςτην αποςφρϊγιςό τησ ςε ϐλα τα 

ςτϊδιϊ τησ.  

iii) Εγκρύνεται, ςε περύπτωςη Ϊνωςησ, ϋνασ Υορϋασ ωσ ςυντονιςτόσ (leader) τησ Ϊνωςησ και 

εξουςιοδοτημϋνοσ αρμϐδιοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ο οπούοσ εύναι υπεϑθυνοσ για το 

ςυντονιςμϐ και τη διούκηςη ϐλων των μελών τησ Ϊνωςησ. 

τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ 

εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ 

ςυγκρϐτηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε ςώμα, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ 

φορϋα), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να 

ιςχϑουν κατϊ την υποβολό τουσ. 

ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ 

ςε πρϐςωπο πλϋον αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα, προςκομύζεται επιπλϋον 

απϐφαςη- πρακτικϐ του αρμοδύου καταςτατικοϑ οργϊνου διούκηςησ του νομικοϑ προςώπου με την 
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οπούα χορηγόθηκαν οι ςχετικϋσ εξουςύεσ. Όςον αφορϊ τα φυςικϊ πρϐςωπα, εφϐςον ϋχουν χορηγηθεύ 

εξουςύεσ ςε τρύτα πρϐςωπα, προςκομύζεται εξουςιοδϐτηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 

εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη  του νϐμιμου 

εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, μεταβολϋσ και 

εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 

τησ πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ οι 

ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα 

κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ 

κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα 

του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ  που προβλϋπονται απϐ 

τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ 

που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ 

VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ 

πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ 

τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 

λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω 

κατϊλογο.  

Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 

πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐτητασ 

ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 

πιςτοποιητικϐ.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την 

υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ. 

Ειδικώσ ϐςον αφορϊ την καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και των φϐρων και τελών, 

προςκομύζονται επιπροςθϋτωσ τησ βεβαύωςησ εγγραφόσ ςτον επύςημο κατϊλογο και πιςτοποιητικϊ, 

κατϊ τα οριζϐμενα ανωτϋρω ςτην περύπτωςη Β.1, υποπερ. i, ii και iii τησ περ. β. 

Β.8. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 

κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

 

Β.9. την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, 

ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.3.5 για την απϐδειξη ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ 

πϐρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπϐ αυτϐ. 

Ειδικϐτερα, προςκομύζεται ϋγγραφο (ςυμφωνητικϐ ό ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου απϐφαςη του 

αρμοδύου οργϊνου διούκηςησ αυτοϑ ό ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου υπεϑθυνη δόλωςη), δυνϊμει 

του οπούου αμφϐτεροι, διαγωνιζϐμενοσ  οικονομικϐσ φορϋασ και τρύτοσ φορϋασ, εγκρύνουν τη μεταξϑ 

τουσ ςυνεργαςύα για την κατϊ περύπτωςη παροχό προσ τον διαγωνιζϐμενο τησ χρηματοοικονομικόσ 

ό/και τεχνικόσ ό/και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ του φορϋα, ώςτε αυτό να εύναι ςτη διϊθεςη του 

διαγωνιζϐμενου  για την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ. Η ςχετικό αναφορϊ θα πρϋπει να εύναι λεπτομερόσ 
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και να αναφϋρει κατ’ ελϊχιςτον τουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ που θα εύναι διαθϋςιμοι για την 

εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τον τρϐπο δια του οπούου θα χρηςιμοποιηθοϑν αυτού για την εκτϋλεςη 

τησ ςϑμβαςησ. Ο τρύτοσ θα δεςμεϑεται ρητϊ ϐτι θα διαθϋςει ςτον διαγωνιζϐμενο τουσ ςυγκεκριμϋνουσ 

πϐρουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και ο διαγωνιζϐμενοσ  ϐτι θα κϊνει χρόςη αυτών ςε 

περύπτωςη που του ανατεθεύ η ςϑμβαςη. 

 

ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει χρηματοοικονομικό επϊρκεια, θα δηλώνει επύςησ ϐτι καθύςταται 

απϐ κοινοϑ με τον διαγωνιζϐμενο υπεϑθυνοσ για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.  

ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει ςτοιχεύα τεχνικόσ ό επαγγελματικόσ καταλληλϐτητασ που 

ςχετύζονται με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, θα δεςμεϑεται ϐτι θα εκτελϋςει τισ εργαςύεσ ό 

υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ, δηλώνοντασ το τμόμα τησ 

ςϑμβαςησ που θα εκτελϋςει.  

Β.10. την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ςτην προςφορϊ του ϐτι θα κϊνει χρόςη 

υπεργολϊβων, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων δεν ςτηρύζεται, προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του 

προςφϋροντοσ με αναφορϊ του τμόματοσ τησ ςϑμβαςησ το οπούο προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ 

υπϐ μορφό υπεργολαβύασ και υπεϑθυνη δόλωςη των υπεργολϊβων ϐτι αποδϋχονται την εκτϋλεςη 

των εργαςιών. Αν τα  τμόματα τησ ςϑμβαςησ ςωρευτικϊ υπερβαύνουν το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ 

εκατϐ (30  %) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ ο υπεργολϊβοσ υποχρεοϑται ςτην 

υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνϑουν ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ 

παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ.    

Β.11. Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 

• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ 

ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,  

• οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για 

την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ϐτι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 

υπογραφόσ τουσ. 

 
Περαιτϋρω, τα ύδια ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ προςκομύζονται επικαιροποιημϋνα, κατϐπιν ςχετικόσ 
πρϐςκληςησ, πριν απϐ τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ, υπϐ τουσ ϐρουσ τησ περ. γ΄ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 
105 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την αντικατϊςταςό τησ δυνϊμει τησ παρ. 26 του ϊρθρου 107 
του Ν. 4497/2017 (ΥΕΚ 171 Α΄) ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 45 του Ν. 4782/2021. 
ε περύπτωςη ενώςεων φορϋων η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παραγρϊφου 2.2.3 και τησ 
καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ τησ παραγρϊφου 2.3.1 τησ 
παροϑςασ, πρϋπει να ικανοποιοϑνται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ και να προςκομύζονται τα ςχετικϊ 
αποδεικτικϊ μϋςα. 
την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων,  
ςϑμφωνα με την  παρϊγραφο 2.3.5 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, για την απϐδειξη ϐτι  θα ϋχει ςτη 
διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων 
αυτών για τον ςκοπϐ αυτϐν. Η ωσ ϊνω δϋςμευςη θα μποροϑςε να προκϑπτει απϐ ιδιωτικϐ 
ςυμφωνητικϐ μεταξϑ προςφϋροντοσ και τρύτου, ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται, ό απϐ 
οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο μϋςο. ε περύπτωςη επύκληςησ δϊνειασ εμπειρύασ, απαιτεύται η 
προςκϐμιςη: (α)  Όλων των κατϊ περύπτωςη προβλεπϐμενων δικαιολογητικών του παρϐντοσ ϊρθρου 
απϐ τα οπούα αποδεικνϑεται η ϑπαρξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ ό/και τησ 
επαγγελματικόσ και τεχνικόσ ικανϐτητασ και η μη ϑπαρξη λϐγων αποκλειςμοϑ του τρύτου ςτον οπούο 
πρϐκειται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων και (β) των εγγρϊφων ςϑςταςησ και εκπροςώπηςησ του 
τρύτου, ϐπωσ ιςχϑουν κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ, απϐ τα οπούα να προκϑπτει 
η νϐμιμη ςϑςταςη και λειτουργύα του, καθώσ και το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν τον παραπϊνω 
με την υπογραφό του/τουσ. 
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2.5 Κριτόριο Ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, 
βϊςει τιμόσ. Η μϋθοδοσ αξιολϐγηςησ και κατϊταξησ των προςφορών αναφϋρεται αναλυτικϊ ςτην 
παρϊγραφο 3.1.2 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ.    
 

2.6 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.6.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται για τισ υπϐ ανϊθεςη υπηρεςύεσ και με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται 

ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ.  

Προςφορϋσ που τυχϐν υποβληθοϑν ό περιϋλθουν ςτην Τπηρεςύα αποκλειςτικϊ ςε ϋντυπη μορφό (για 

τισ οπούεσ δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ κατϊθεςη ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο ςϑςτημα) δεν 

αποςφραγύζονται και επιςτρϋφονται ςτουσ αποςτολεύσ τουσ.  

Απαιτοϑμενα απϐ την παροϑςα Διακόρυξη για προςκϐμιςη ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα, που 

υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα μετϊ την καθοριζϐμενη προθεςμύα, θεωροϑνται 

εκπρϐθεςμα κατατεθϋντα και οδηγοϑν ςε απϐρριψη τησ προςφορϊσ. 

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ 

εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ 

νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το 

εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) του κϊθε μϋλουσ 

τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 7 του 

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

κοινοπραξύασ ευθϑνεται αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρο. ε περύπτωςη κατακϑρωςησ, η ευθϑνη αυτό 

εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ.  

ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανϐτητασ για οποιοδόποτε λϐγο ό ανωτϋρασ βύασ, μϋλοσ τησ ϋνωςησ ό 

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

κοινοπραξύασ κατϊ το χρϐνο αξιολϐγηςησ των προςφορών, τα υπϐλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν 

την ευθϑνη ολϐκληρησ τησ κοινόσ προςφορϊσ με την ύδια τιμό και τουσ ύδιουσ ϐρουσ. Εϊν η παραπϊνω 

ανικανϐτητα προκϑψει κατϊ το χρϐνο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, τα υπϐλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να 

ϋχουν την ευθϑνη τησ ολοκλόρωςησ αυτόσ με την ύδια τιμό και τουσ ύδιουσ ϐρουσ. Σα υπϐλοιπα μϋλη 

τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ και ςτισ δϑο περιπτώςεισ μποροϑν να προτεύνουν αντικαταςτϊτη, ςτο 

πρϐςωπο του οπούου δεν θα πρϋπει να ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ και ο οπούοσ θα πρϋπει να 

πληρού, κατϊ περύπτωςη, τα επιμϋρουσ κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, ϐπωσ τύθενται ςτα ϋγγραφα τησ 

ςϑμβαςησ. Η αντικατϊςταςη εγκρύνεται με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ϑςτερα απϐ 

γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου, κατϐπιν προςκϐμιςησ και ελϋγχου των αποδεικτικών μϋςων 

περύ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ και πλόρωςησ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, κατϊ 

περύπτωςη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ κατόπιν ςυνεννόηςησ με την υπηρεςύα, θα πρϋπει επύ 

ποινό αποκλειςμού να επιςκεφτούν τουσ χώρουσ του ΕΚΔΔΑ, ώςτε να λϊβουν γνώςη των 

τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ του ϋργου κ. Γρηγόρησ, τηλ. επικ: 213-1306381, κ. Αναγνώςτου 

τηλ. επικ: 213-1306436).  
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  Μαζύ με την προςφορϊ τουσ οφεύλουν  να προςκομύςουν επύ ποινό απορρύψεωσ ςχετικό 

βεβαύωςη από το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ ότι ϋλαβαν γνώςη των τοπικών ςυνθηκών 

εκτϋλεςησ του ϋργου. 

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. 

Οι οικονομικού φορεύσ μποροϑν να αποςϑρουν την προςφορϊ τουσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ προςφορϊσ, χωρύσ να απαιτεύται ϋγκριςη εκ μϋρουσ του αποφαινομϋνου οργϊνου τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, υποβϊλλοντασ ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ την αναθϋτουςα αρχό μϋςω τησ 

λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του ΕΗΔΗ. 

 

2.6.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

2.6.2.1 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
Διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
ώρα που ορύζει η παροϑςα Διακόρυξη (παρϊγραφοσ 1.5), ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςε ηλεκτρονικϐ 
φϊκελο, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο Ν. 4412/2016, ιδύωσ ϊρθρα 36 και 37 και ςτην κατ’ 
εξουςιοδϐτηςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθεύςα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/09.06.2021) Κοινό Απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων και Χηφιακόσ 
Διακυβϋρνηςησ με θϋμα «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν την ανϊθεςη των Δημοςύων 
υμβϊςεων Προμηθειών και Τπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του 
Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)», εφεξόσ «Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ 
Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ». Για την υποβολό των προφορών ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτην 
παρϊγραφο 2.1 τησ παροϑςασ (γλώςςα –επικοινωνύα). 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται τουλϊχιςτον απϐ αναγνωριςμϋνο 
(εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ, το οπούο χορηγόθηκε απϐ πϊροχο υπηρεςιών πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ 
περιλαμβϊνεται ςτον κατϊλογο εμπύςτευςησ που προβλϋπεται ςτην απϐφαςη 2009/767/ΕΚ και 
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο Κανονιςμϐ (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοϑν ςτο ΕΗΔΗ, ςϑμφωνα 
με την περ. β τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 τησ Κ.Τ.Α. 
ΕΗΔΗ Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ.  

2.6.2.2 Ο χρϐνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του 
υςτόματοσ βεβαιώνεται αυτϐματα απϐ το ϑςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 37 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 5 του Ν. 
4782/2021 και το ϊρθρο 10 τησ ωσ ϊνω Κ.Τ.Α.. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ 
και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ϑςτημα.  

ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του Ε..Η.ΔΗ.., η αναθϋτουςα αρχό θα ρυθμύςει τα 
τησ ςυνϋχειασ του Διαγωνιςμοϑ με ςχετικό αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, κατϊ τα ειδικϐτερα 
οριζϐμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 37 του Ν. 4412/2016, και αρθρ. 4 παρ.2τησ ανωτϋρω Κ.Τ.Α. 

 

2.6.2.3 Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακϐλουθα ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 13 τησ Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ:  

(α) ϋναν ηλεκτρονικϐ (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ–Σεχνικό Προςφορϊ», 
ςτον οπούο περιλαμβϊνεται το ςϑνολο των κατϊ περύπτωςη απαιτοϑμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνικό προςφορϊ,  ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παροϑςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(β) ϋναν ηλεκτρονικϐ (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ςτον οπούο 
περιλαμβϊνεται η οικονομικό προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και το ςϑνολο των κατϊ περύπτωςη 
απαιτοϑμενων δικαιολογητικών.  

Απϐ τον Οικονομικϐ Υορϋα ςημαύνονται, με χρόςη τησ  ςχετικόσ λειτουργικϐτητασ του ΕΗΔΗ, τα 
ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 
ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφϐςον ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ 
εμπιςτευτικϋσ, λϐγω ϑπαρξησ τεχνικοϑ ό εμπορικοϑ απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει 
ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα 
τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. 

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.  

2.6.2.4 Εφϐςον οι Οικονομικού Υορεύσ καταχωρύςουν τα ςτοιχεύα, μεταδεδομϋνα και ςυνημμϋνα 
ηλεκτρονικϊ αρχεύα, που αφοροϑν δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ-τεχνικόσ προςφορϊσ και οικονομικόσ 
προςφορϊσ τουσ ςτισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του ΕΗΔΗ, ςτην ςυνϋχεια, μϋςω 
ςχετικόσ λειτουργικϐτητασ,  εξϊγουν αναφορϋσ (εκτυπώςεισ) ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με 
μορφϐτυπο PDF, τα οπούα  αποτελοϑν ςυνοπτικό αποτϑπωςη των καταχωριςμϋνων ςτοιχεύων. Σα 
ηλεκτρονικϊ αρχεύα των εν λϐγω αναφορών (εκτυπώςεων) υπογρϊφονται ψηφιακϊ, ςϑμφωνα με τισ 
προβλεπϐμενεσ διατϊξεισ (περ. β τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37) και επιςυνϊπτονται απϐ τον Οικονομικϐ 
Υορϋα ςτουσ αντύςτοιχουσ υποφακϋλουσ. Επιςημαύνεται ϐτι η εξαγωγό και η επιςϑναψη των 
προαναφερθϋντων αναφορών (εκτυπώςεων) δϑναται να πραγματοποιεύται για κϊθε υποφακϋλο  
ξεχωριςτϊ, απϐ τη ςτιγμό που ϋχει ολοκληρωθεύ η καταχώριςη των ςτοιχεύων ςε αυτϐν.   

2.6.2.5 Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ τα ςυνημμϋνα ηλεκτρονικϊ αρχεύα τησ προςφορϊσ, οι Οικονομικού 
Υορεύσ τα καταχωρύζουν ςτουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του Τποςυςτόματοσ, ωσ εξόσ : 

Σα ϋγγραφα που καταχωρύζονται ςτην ηλεκτρονικό προςφορϊ, και δεν απαιτεύται να προςκομιςθοϑν 
και ςε ϋντυπη μορφό, γύνονται αποδεκτϊ κατϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ 
διατϊξεισ:  

α) εύτε των ϊρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περύ ηλεκτρονικών δημοςύων εγγρϊφων 
που φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα και, εφϐςον πρϐκειται για αλλοδαπϊ δημϐςια 
ηλεκτρονικϊ ϋγγραφα, εϊν φϋρουν επιςημεύωςη e-Apostille  

β) εύτε των ϊρθρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περύ ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγρϊφων 
που φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα  

γ) εύτε του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) εύτε τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016, περύ χρόςησ ηλεκτρονικών υπογραφών ςε 
ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων,   

ε) εύτε τησ παρ. 8 του ϊρθρου 92 του ν. 4412/2016, περύ ςυνυποβολόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ ςτην 
περύπτωςη απλόσ φωτοτυπύασ ιδιωτικών εγγρϊφων.   

Επιπλϋον, δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό τα ΥΕΚ και ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και 
ϊλλα ϋντυπα, εταιρικϊ ό μη, με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια. 

Ειδικϐτερα, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του Οικονομικοϑ Υορϋα ςτη διαδικαςύα 
καταχωρύζονται απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφϐτυπο PDF. 

Ϊωσ την ημϋρα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ 
φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ-οϑσ φϊκελο-ουσ, ςτον οπούο 
αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ, 
τα ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ του, τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε πρωτϐτυπη 
μορφό. Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 

α) η πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, πλην των περιπτώςεων που αυτό εκδύδεται 
ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, 
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β) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,  

γ) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν  ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ 
υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν 
ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ, καθώσ και 

δ) τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ (Apostille), ό 
προξενικό θεώρηςη και δεν ϋχουν επικυρωθεύ  απϐ δικηγϐρο .  

ε περύπτωςη μη υποβολόσ ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που 
υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό, πλην τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, η αναθϋτουςα αρχό 
δϑναται να ζητόςει τη ςυμπλόρωςη και υποβολό τουσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφϐςον ςυντϊςςονται ςε κρϊτη που ϋχουν 
προςχωρόςει ςτην ωσ ϊνω υνθόκη, ϊλλωσ φϋρουν προξενικό θεώρηςη. Απαλλϊςςονται απϐ την 
απαύτηςη επικϑρωςησ (με Apostille ό Προξενικό Θεώρηςη) αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα ϐταν 
καλϑπτονται απϐ διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ που ϋχει ςυνϊψει η Ελλϊδα (ενδεικτικϊ «ϑμβαςη 
νομικόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδασ και Κϑπρου – 05.03.1984» (κυρωτικϐσ ν.1548/1985, «ϑμβαςη 
περύ απαλλαγόσ απϐ την επικϑρωςη οριςμϋνων πρϊξεων και εγγρϊφων – 15.09.1977» (κυρωτικϐσ 
ν.4231/2014)). Επύςησ, απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ ό παρϐμοιασ διατϑπωςησ 
δημϐςια ϋγγραφα που εκδύδονται απϐ τισ αρχϋσ κρϊτουσ μϋλουσ που υπϊγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλοϑςτευςη των απαιτόςεων για την υποβολό οριςμϋνων δημοςύων εγγρϊφων 
ςτην ΕΕ, ϐπωσ, ενδεικτικϊ,  το λευκϐ ποινικϐ μητρώο, υπϐ τον ϐρο ϐτι τα ςχετικϊ με το γεγονϐσ αυτϐ 
δημϐςια ϋγγραφα εκδύδονται για πολύτη τησ Ϊνωςησ απϐ τισ αρχϋσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ 
ιθαγϋνειϊσ του.  

ημειώνεται ϐτι, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν 
εκδοθεύ απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα 
ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, ϐπωσ 
αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, πλην των εγγυόςεων που εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, 
προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο 
αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, το 
αργϐτερο πριν την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτην παρ. 3.1 
τησ παροϑςασ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη μετϊ απϐ γνώμη τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμοϑ.   

 

2.6.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ» / Σρόποσ 

ςύνταξησ και υποβολόσ  

2.6.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερϐντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα 

περιλαμβϊνουν, με ποινό αποκλειςμοϑ τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: 

(α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 79 παρ. 1 και 

3 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει  και τη ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη με την οπούα ο οικονομικϐσ 

φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ πληροφορύεσ που παρϋχει με το ΕΕΕ ςϑμφωνα με την παρ.9 του 

ύδιου ϊρθρου. 

 
(β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 21 του Ν. 4782/2021 ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ η οπούα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ ςϑμφωνα με 
το Παρϊρτημα V τησ παροϑςασ. 
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Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικϐ πρϐτυπο ΕΕΕ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, ςε μορφό 
αρχεύων τϑπου .XML και .PDF, ςτη διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. και 
αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ Διακόρυξησ (Παρϊρτημα ΙΙ).  

Η ςυμπλόρωςό του δϑναται να πραγματοποιηθεύ με χρόςη του υποςυςτόματοσ Promitheus ESPDint 
προςβϊςιμου μϋςω τησ Διαδικτυακόσ Πϑλησ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ, ό ϊλλησ 
ςχετικόσ ςυμβατόσ πλατφϐρμασ υπηρεςιών διαχεύριςησ ηλεκτρονικών ΕΕΕ. Οι οικονομικού φορεύσ 
δϑνανται για αυτϐν το ςκοπϐ να αξιοποιοϑν το αντύςτοιχο ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφϐτυπο ΦΜL 
που αποτελεύ επικουρικϐ ςτοιχεύο των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ. 

Σο ςυμπληρωμϋνο απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ΕΕΕ καθώσ και η τυχϐν ςυνοδευτικό αυτοϑ υπεϑθυνη 
δόλωςη, υποβϊλλονται ςϑμφωνα με την περύπτωςη δ΄ τησ παραγρϊφου 2.6.2.4 τησ παροϑςασ ςε 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ηλεκτρονικϐ αρχεύο ςε μορφό PDF 

Σο ΕΕΕ τησ παροϑςασ περιλαμβϊνει τισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ:  

Μϋροσ I. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ανϊθεςησ και την Αναθϋτουςα αρχό 

Μϋροσ II. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικϐ φορϋα 

Α. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικϐ φορϋα 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ εκπροςώπουσ του οικονομικοϑ φορϋα 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων οντοτότων 

Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανϐτητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 

οικονομικϐσ φορϋασ  

Μϋροσ III. Κριτόρια αποκλειςμοϑ: (όπωσ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 τησ παρούςασ) 

Α: Λϐγοι αποκλειςμοϑ που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ  

Β: Λϐγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Γ: Λϐγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυϐτητα, ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων ό επαγγελματικϐ 

παρϊπτωμα και ϊλλοι λϐγοι αποκλειςμοϑ 

Δ: Αμιγώσ εθνικού λϐγοι αποκλειςμοϑ 

Μϋροσ IV. Κριτόρια επιλογόσ: (όπωσ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 2.3 τησ παρούςασ) 

Α. Καταλληλϐτητα 

Β: Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα 

Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ 

Μϋροσ VI. Σελικϋσ δηλώςεισ. 

 

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

ςε προηγοϑμενη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιβεβαιώνουν ϐτι οι πληροφορύεσ 

του εγγρϊφου εξακολουθοϑν να εύναι αληθεύσ. 

 

Επιςημαύνεται πωσ: 

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

ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, πρϋπει να ςυμπληρώνει ϋνα ΕΕΕ. 

- Ϊνασ οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ενϐσ ό 

περιςςϐτερων ϊλλων φορϋων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η αναθϋτουςα αρχό να λαμβϊνει το δικϐ 

του ΕΕΕ μαζύ με χωριςτό ΕΕΕ ϐπου παρατύθενται οι ωσ ϊνω πληροφορύεσ για κϊθε ϋναν από 

τουσ οικονομικούσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται. 

- Ϊνασ οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μϐνοσ του, αλλϊ προτύθεται να αναθϋςει τμόμα / 

τμόματα τησ ςϑμβαςησ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε ποςοςτϐ που υπερβαύνει το τριϊντα τοισ 

εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ και ο οπούοσ δεν ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 

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

μαζύ με χωριςτό ΕΕΕ ϐπου παρατύθενται οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με το μϋροσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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III για κϊθε ϋναν από τουσ υπεργολϊβουσ. Σϋλοσ, ϐταν ςυμμετϋχουν απϐ κοινοϑ ϐμιλοι 

οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων προςωρινών ενώςεων, πρϋπει να δύδεται, για 

καθϋνα ςυμμετϋχοντα οικονομικϐ φορϋα, χωριςτό ΕΕΕ, ςτο οπούο παρατύθενται οι πληροφορύεσ 

που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με τα μϋρη II, ΙΙΙ και  ΙV. 

Κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 96 παρ. 7 τελευταύο εδϊφιο του Ν. 4412/2016, ςτισ 

περιπτώςεισ ενώςεων, πρϋπει απαραιτότωσ να ςυμπεριληφθεύ, ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ, (ςτο 

μϋροσ ΙΙ.Α.) η ϋκταςη και το εύδοσ ςυμμετοχόσ, καθενϐσ εκ των μελών τησ ϋνωςησ καθώσ και ο 

εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.  

Σο ΕΕΕ προςδιορύζει τη δημϐςια αρχό ό το τρύτο μϋροσ που εύναι υπεϑθυνο για την ϋκδοςη των 

ςχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβϊνει επύςημη δόλωςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ θα εύναι ςε 

θϋςη, εφϐςον του ζητηθεύ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, να προςκομύςει τα εν λϐγω δικαιολογητικϊ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςυνϋταξε με χρόςη τησ υπηρεςύασ eΕΕΕ, ότοι τησ διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ που 

διαθϋτει η Ε.Ε., το πρϐτυπο ΕΕΕ που απαιτεύται για το ςυγκεκριμϋνο διαγωνιςμϐ. 

Για τη διευκϐλυνςη 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 παροϑςα Διακόρυξη επιςυνϊπτεται ςε μορφό .PDF και .XML ωσ διακριτϐ αρχεύο. το 

Παρϊρτημα ΙΙ αναφϋρεται η δομό του και παρατύθενται οδηγύεσ ςχετικϊ με τη ςυμπλόρωςη του. 

 

 

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).  

 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ απϐ τουσ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη 

διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για 

την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.  

ε περύπτωςη που ο προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ παρϋχει τουσ ςυνδϋςμουσ για τα πρωτϐτυπα αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα ςτα αντύςτοιχα μητρώα, η Αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ϋχει ϊμεςη πρϐςβαςη απϐ εκεύ.  

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

υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ϐταν η Αναθϋτουςα αρχό 

ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω 

πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ.  

Σο ΕΕΕ δεν περιλαμβϊνει τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Καλϑπτει μϐνο τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ 

(προεπιλογό) απϐ πλευρϊσ κριτηρύων αποκλειςμοϑ και επιλογόσ. 

2.6.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλϑπτει ϐλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν 

τεθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο A “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του 

Παραρτόματοσ III τησ Διακόρυξησ και θα περιλαμβϊνει εκτενεύσ πληροφορύεσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ 

απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ πληροϑνται.  

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

ακϐλουθα: 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
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1) Ενότητα με τύτλο: «Προφύλ του προςφϋροντοσ», ϐπου περιλαμβϊνονται τα ςτοιχεύα του 

προςφϋροντοσ (ϐνομα, επωνυμύα, διεϑθυνςη, ςτοιχεύα επικοινωνύασ, ϐνομα αρμοδύου εκπροςώπου 

για την προςφορϊ), περιγραφό τησ επιχειρηματικόσ δομόσ (νομικό μορφό, οργανϐγραμμα, ςϑντομο 

ιςτορικϐ κ.λπ.) και του ςυνϐλου των δραςτηριοτότων (αντικεύμενο, υπηρεςύεσ, πελατολϐγιο), 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», ϐπου οι 

προςφϋροντεσ  οφεύλουν επύ ποινό αποκλειςμοϑ να καταθϋςουν:   

i. Αναφορϊ του τρϐπου με τον οπούο ο προςφϋρων ςκοπεϑει να προςεγγύςει το ϋργο. Ιδιαύτερη 

ϋμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ ςτην κατανϐηςη των απαιτόςεων του ϋργου, ϐπωσ 

προδιαγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παροϑςασ διακόρυξησ και ο προςφϋρων 

υποχρεωτικϊ να τοποθετηθεύ ςτο ςϑνολο αυτών.  

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

αββατοκϑριακα, αργύεσ).  

iii. Μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ϋργου, υπϊρχουςα τεχνογνωςύα υποςτόριξησ. 

iv. Περιγραφό του τρϐπου οργϊνωςησ, του εξοπλιςμοϑ και των μϋτρων που λαμβϊνει ο 

προςφϋρων για να εξαςφαλύζει την ποιϐτητα και την ορθό εκτϋλεςη των υπηρεςιών του.  

v. Περιγραφό καθηκϐντων του προςωπικοϑ φϑλαξησ ςε καταςτϊςεισ εκτϊκτων αναγκών. 

vi. Περιγραφό του ελεγκτικοϑ μηχανιςμοϑ που προςφϋρει. 

vii. τοιχεύα για τον αριθμϐ και την ταυτϐτητα του προςωπικοϑ που θα χρηςιμοποιηθεύ. 

viii. Οποιοδόποτε επιπλϋον ςτοιχεύο που τεκμηριώνει πληρϋςτερα την προςφορϊ του υποψηφύου. 

3) Επιπλϋον, για την τεκμηρύωςη των ανωτϋρω προδιαγραφών, ο προςφϋρων θα πρϋπει να υποβϊλει 

ςε ξεχωριςτό φϊκελο ενημερωτικϊ φυλλϊδια, τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, καθώσ και κϊθε ϊλλο 

ϋγγραφο και υλικϐ που τεκμηριώνει τη ςυμβατϐτητα των προςφερϐμενων προδιαγραφών ωσ προσ 

τισ απαιτόςεισ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ και, ϐπου αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ, η ςχετικό τεκμηρύωςη θα 

πρϋπει να περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτο κυρύωσ ςώμα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ.   

4) Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν υποχρεωτικϊ ειδικό ϊδεια ςτολόσ εγκεκριμϋνη από 

το ΓΕΕΘΑ, η οπούα πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού και 

ςτην περύπτωςη που θα χρηςιμοποιούν και αςυρμϊτουσ, αντύγραφο τησ ϊδειασ ραδιοδικτύου 

Α΄ τϊξεωσ.  

5) Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν υποχρεωτικϊ δόλωςη περύ του ιδιόκτητου Κϋντρου 

Λόψησ ημϊτων, του τεχνικού εξοπλιςμού και τησ λειτουργύασ τουσ, ςυνοδευόμενη από 

μητρώο παγύων για την κτόςη του, ςχετικϋσ εκτυπώςεισ μύασ ημϋρασ εντόσ του τελευταύου 

τριμόνου από ςόματα ςυναγερμού και ςχετικϋσ εκτυπώςεισ μύασ ημϋρασ εντόσ του 

τελευταύου τριμόνου από το ηλεκτρονικό ςύςτημα παρακολούθηςησ τησ περιπολύασ. 

 

6) Ενότητα με τύτλο: «Τπεργολαβύα» (μϐνο εϊν θα γύνει χρόςη αυτόσ): ε περύπτωςη που οι 

προςφϋροντεσ προτύθενται να αναθϋςουν υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ τμόμα τησ ςϑμβαςησ, 

θα πρϋπει να αναφϋρουν ρητώσ το τμόμα (ποςοςτϐ και υπηρεςύεσ που θα καλϑπτουν), καθώσ και 

λύςτα με τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν (ϊρθρο 58 του Ν. 4412/2016).  

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

προςφορϊσ τουσ και, ςε περύπτωςη που χαρακτηρύζουν πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λϐγω 

ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, οφεύλουν να αναφϋρουν ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ 
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διατϊξεισ νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ 

πληροφορύασ, ςϑμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, με την επιφϑλαξη τησ παρ. 4 

του ανωτϋρω ϊρθρου. 

8) Οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ κατϐπιν ςυνεννϐηςησ με την υπηρεςύα, θα πρϋπει επύ ποινό 

αποκλειςμοϑ να επιςκεφτοϑν τουσ χώρουσ του ΕΚΔΔΑ, ώςτε να λϊβουν γνώςη των τοπικών 

ςυνθηκών εκτϋλεςησ του ϋργου.  Μαζύ με την προςφορϊ τουσ οφεύλουν  να προςκομύςουν επύ ποινό 

απορρύψεωσ ςχετικό βεβαύωςη απϐ το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ ϐτι ϋλαβαν γνώςη των τοπικών 

ςυνθηκών εκτϋλεςησ του ϋργου. 

Σϋλοσ, οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη με την οπούα θα δηλώνουν ϐτι 

επιςκϋφθηκαν το χώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  και ϋλαβαν επιτϐπια 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, καθενϐσ εκ των μελών τησ ϋνωςησ, χωρύσ να 

αποκαλϑπτονται ςτοιχεύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

2.6.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 

οικονομικών προςφορών 

 

Η οικονομικό προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφϐμενο ςτην παροϑςα Διακόρυξη κριτόριο 

ανϊθεςησ, ϐπωσ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 2.5. 

Η οικονομικό προςφορϊ ςυμπληρώνεται, επύ ποινό αποκλειςμού, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα 

IV ( πύνακεσ ανϊλυςησ οικονομικόσ προςφορϊσ) τησ παρούςασ.  

 

Η τιμό που προςφϋρεται εύναι η τιμό ςε ευρώ ανϊ μόνα, που θα περιλαμβϊνει το κϐςτοσ παροχόσ 

υπηρεςιών φϑλαξησ –προςταςύασ του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και ςϑμφωνα με την παρ. 5 περ. α΄ του ϊρθρου 95 του Ν. 4412/2016, 

ϐπωσ ιςχϑει, θα περιλαμβϊνει την παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατϐ (8%) για 

υπηρεςύεσ επύ του καθαροϑ ποςοϑ (ϊρθρο 64 παρ.2 του Ν.4172/2013, ϐπωσ ιςχϑει, καθώσ και  τισ 

υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τϐπο και με τον τρϐπο που 

προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 

τρύα τοισ εκατϐ (3%) και ςτην επ’ αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατϐ (20%). 

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

χαμηλϐτερο απϐ το οριζϐμενο ςτην εργατικό νομοθεςύα (αμοιβϋσ προςωπικοϑ φϑλαξησ με τισ 

ανϊλογεσ προςαυξόςεισ, επιδϐματα, 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 ςϑνολο τησ προςφορϊσ δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει την προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη. 

Η τιμό ςτην προςφορϊ θα πρϋπει να αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και  αριθμητικώσ. 
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Η αναγραφό τησ τιμόσ ανϊ μόνα ςε ευρώ θα γύνεται κατϊ προτύμηςη χωρύσ δεκαδικϊ ψηφύα. Εϊν το 

γενικϐ ςϑνολο που θα προκϑψει περιϋχει δεκαδικϊ ψηφύα, ςτρογγυλοποιεύται ςε δϑο δεκαδικϊ 

ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικϐ ψηφύο εύναι ύςο ό μεγαλϑτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω 

εϊν εύναι μικρϐτερο 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  υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου αυτών, περύ μη 

επιβολόσ ςε βϊροσ τουσ πρϊξησ επιβολόσ προςτύμου για παραβιϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ 

«υψηλόσ» ό «πολϑ υψηλόσ» ςοβαρϐτητασ για το χρονικϐ διϊςτημα που δεν καλϑπτεται απϐ το 

«Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχόσ Τπηρεςιών Καθαριςμοϑ ό/και Υϑλαξησ», ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο 68 παρ. 2 περ. δ΄ του Ν. 3863/2010, ϐπωσ ιςχϑει χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη  του 

.ΕΠ.Ε  ςχετικϊ με την  ϋκδοςη του πιςτοποιητικοϑ.  

Η αναθϋτουςα αρχό, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών, υποβϊλλει 

γραπτϐ αύτημα προσ τη Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ και υντονιςμοϑ του ώματοσ Επιθεώρηςησ 

Εργαςύασ για τη χορόγηςη πιςτοποιητικοϑ, απϐ το οπούο να προκϑπτουν ϐλεσ οι πρϊξεισ επιβολόσ 

προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ εκϊςτου των υποψόφιων εργολϊβων και αφορϊ το χρονικϐ 

διϊςτημα που καλϑπτεται απϐ το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχόσ Τπηρεςιών Καθαριςμοϑ 

ό/και Υϑλαξησ». Σο πιςτοποιητικϐ αποςτϋλλεται ςτην αναθϋτουςα αρχό μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) 

ημϋρεσ απϐ την υποβολό του αιτόματοσ. ε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ, η 

αναθϋτουςα αρχό δικαιοϑται να προχωρόςει ςτη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ. 

 

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

αποκλειςμού, να εξειδικεϑουν ςε χωριςτό φϊκελο τα ακϐλουθα ςτοιχεύα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 68 

παρ. 1 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει:  

(α) τον αριθμϐ των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθοϑν ςτο ϋργο, 

(β) τισ ημϋρεσ και ώρεσ εργαςύασ, 

(γ) τη ςυλλογικό ςϑμβαςη εργαςύασ, ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζϐμενοι, 

(δ) το ϑψοσ του προϒπολογιςμϋνου ποςοϑ που αφορϊ τισ πϊςησ φϑςεωσ νϐμιμεσ αποδοχϋσ αυτών 

των εργαζομϋνων και  

(ε) το ϑψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προϒπολογιςθϋντα ποςϊ . 

την προςφορϊ τουσ, οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να υπολογύζουν εϑλογο ποςοςτϐ διοικητικοϑ 

κϐςτουσ  παροχόσ των υπηρεςιών τουσ, των αναλωςύμων, του εργολαβικοϑ τουσ κϋρδουσ και των 

νομύμων υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων.  

Επιπροςθϋτωσ υποχρεοϑνται να επιςυνϊπτουν ςτην προςφορϊ αντύγραφο τησ ςυλλογικόσ ςϑμβαςησ 

εργαςύασ ςτην οπούα τυχϐν υπϊγονται οι εργαζϐμενοι.  

Για τη ςϑνταξη τησ οικονομικόσ προςφορϊσ πρϋπει ο προςφϋρων να λϊβει υπϐψη του τισ απαιτόςεισ  

και τεχνικϋσ  προδιαγραφϋσ  του ϋργου και των ζητοϑμενων υπηρεςιών, ϐπωσ αναφϋρονται ςτο 

Παρϊρτημα  ΙΙΙ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

Επύςησ ςημειώνεται, ϐτι η παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ 8% ςυνυπολογύζεται υποχρεωτικϊ  ςτην 

εξαγωγό τησ προςφερϐμενησ τιμόσ (βλ Πύνακα Οικονομικόσ Προςφορϊσ, Παρϊρτημα IV) και ϐτι για 

τον υπολογιςμϐ τησ προςφορϊσ το ϋτοσ αντιςτοιχεύ ςε 365 ημϋρεσ.  
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Οι τιμϋσ ανϊ μόνα χωρύσ Υ.Π.Α. θα λαμβϊνονται υπόψη για τη ςύγκριςη των προςφορών. 

Οι τιμϋσ των προςφορών δεν υπϐκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ. ε 

περύπτωςη που ζητηθεύ παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ προςφορϊσ, οι προςφϋροντεσ δεν δικαιοϑνται, 

κατϊ την γνωςτοπούηςη τησ ςυγκατϊθεςόσ τουσ, να υποβϊλλουν νϋουσ πύνακεσ τιμών.  

Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και δεν 

αναπροςαρμϐζονται. 

Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να 

ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων 

τιμών, οι δε προςφϋροντεσ υποχρεοϑνται να παρϋχουν αυτϊ. 

 

Ωσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ:  

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

(β) δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, με την επιφϑλαξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 102 

του Ν. 4412/2016, 

(γ) δύνονται περιςςϐτερεσ απϐ μύα ό εναλλακτικϋσ τιμϋσ και 

(δ) η τιμό υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτϐσ καθορύζεται και τεκμηριώνεται 

απϐ την αναθϋτουςα αρχό ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

 

2.6.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  

Οι προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ ςτο διαγωνιςμϐ για δώδεκα 

(12) μόνεσ απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο 

ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφϐςον τοϑτο ζητηθεύ απϐ την 

αναθϋτουςα αρχό, πριν απϐ τη λόξη τησ ιςχϑοσ τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ 

επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4412/2016 και 

την παρϊγραφο 2.2.2 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, κατ’ ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με την 

προβλεπϐμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια {δώδεκα (12) μόνεσ}.  

ε περύπτωςη αιτόματοσ για παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, για τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που 

αποδϋχθηκαν την παρϊταςη, πριν τη λόξη ιςχϑοσ των προςφορών τουσ, οι προςφορϋσ ιςχϑουν και 

τουσ δεςμεϑουν για το επιπλϋον αυτϐ χρονικϐ διϊςτημα.  

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα 

αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ 

περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι 

οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μποροϑν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την 

προςφορϊ και την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 

ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε ϐχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα 

ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

ε περύπτωςη που λόξει ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, 

η αναθϋτουςα αρχό δϑναται με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, εφϐςον η εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ 

εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει εκ των υςτϋρων απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που 

ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ. 
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2.6.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

Η αναθϋτουςα  αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών, 

απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ:  

(α) η οπούα αποκλύνει απϐ απαρϊβατουσ ϐρουσ περύ ςϑνταξησ και υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ό δεν 

υποβϊλλεται εμπρϐθεςμα με τον τρϐπο και με το περιεχϐμενο που ορύζεται παραπϊνω και 

ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.6.1 (Γενικού ϐροι υποβολόσ προςφορών), 2.6.2 (Φρϐνοσ και τρϐποσ 

υποβολόσ προςφορών), 2.6.3 (Περιεχϐμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ - τεχνικόσ 

προςφορϊσ), 2.6.4 (Περιεχϐμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρϐποσ ςϑνταξησ και υποβολόσ 

οικονομικών προςφορών), 2.6.5 (Φρϐνοσ ιςχϑοσ προςφορών), 3.1 (Αποςφρϊγιςη και αξιολϐγηςη 

προςφορών), 3.2 (Πρϐςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακϑρωςησ – Δικαιολογητικϊ 

κατακϑρωςησ) τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

(β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό λανθαςμϋνεσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των πληροφοριών που περιϋχονται ςτο ΕΕΕ, εφϐςον αυτϋσ δεν επιδϋχονται 

ςυμπλόρωςησ, διϐρθωςησ, αποςαφόνιςησ ό διευκρύνιςησ ό, εφϐςον επιδϋχονται, δεν ϋχουν 

αποκαταςταθεύ απϐ τον προςφϋροντα, εντϐσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ, ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει και την παρϊγραφο 3.2 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

(γ) για την οπούα ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ, 

εντϐσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ, ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό απϐ την αναθϋτουςα  αρχό 

ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 102 και 103 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑουν και την παρϊγραφο 3.2 τησ 

παροϑςασ Διακόρυξησ, 

(δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ, 

(ε) η οπούα υποβϊλλεται απϐ ϋναν υποψόφιο οικονομικϐ φορϋα που ϋχει υποβϊλει δϑο ό 

περιςςϐτερεσ προςφορϋσ,  

(ςτ) η οπούα εύναι υπϐ αύρεςη, 

(ζ) η οπούα θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ, 

(η) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητοϑνται απϐ τα ϋγγραφα τησ 

παροϑςασ Διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 

ςϑμβαςησ.   

θ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν παρϊςχει,  εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) 

ημερών απϐ την κοινοπούηςη ςε αυτϐν ςχετικόσ πρϐςκληςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ,  εξηγόςεισ 

αναφορικϊ με την τιμό που προτεύνει ςε περύπτωςη που  η προςφορϊ του φαύνεται αςυνόθιςτα 

χαμηλό ςε ςχϋςη με τισ υπηρεςύεσ, ςϑμφωνα με την παρ.1 του ϊρθρου 88 του ν. 4412/2016.  

ι) εφϐςον διαπιςτωθεύ ϐτι εύναι αςυνόθιςτα χαμηλό διϐτι δε ςυμμορφώνεται με τισ ιςχϑουςεσ 

υποχρεώςεισ του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

ια) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητοϑνται απϐ τα ϋγγραφα 

τησ παροϑςασ διακόρυξησ, εφϐςον αυτϋσ δεν θεραπευθοϑν απϐ τον προςφϋροντα με την 

υποβολό ό την ςυμπλόρωςό τουσ εντϐσ τησ καθοριζϐμενησ προθεςμύασ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 

102 και 103 του ν.4412/2016, ϐπωσ ιςχϑουν. 

ιβ) εϊν απϐ τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 103 του ν.  4412/2016 που προςκομύζονται απϐ τον 

προςωρινϐ ανϊδοχο δεν αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ  τησ παρ. 2.2.3 

τησ παροϑςασ ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ 

επιλογόσ  ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ παραγρϊφουσ περύ κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ τησ 

παροϑςασ. 
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ιγ) εϊν κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών του ϊρθρ. 103 του ν.4412/2016, 

διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79  του ν.4412/2016 εύναι εκ 

προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.        

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, μη κανονικϋσ προςφορϋσ 

θεωροϑνται ςυγκεκριμϋνα:  

(α) ϐςεσ δεν πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ,  

(β) ϐςεσ παρελόφθηςαν εκπρϐθεςμα,  

(γ) ϐταν υπϊρχουν αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αθϋμιτησ πρακτικόσ, ϐπωσ ςυμπαιγνύασ ό διαφθορϊσ 

και 

(δ) ϐςεσ κρύνονται απϐ την αναθϋτουςα  αρχό αςυνόθιςτα χαμηλϋσ. 

Ενώ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, απαρϊδεκτεσ 

προςφορϋσ θεωροϑνται ςυγκεκριμϋνα:  

(α) ϐςεσ υποβϊλλονται απϐ προςφϋροντεσ οι οπούοι δεν διαθϋτουν τα απαιτοϑμενα προςϐντα 

και  

(β) ϐςων η τιμό υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ϐπωσ καθορύςτηκε και 

τεκμηριώθηκε πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ.  
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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 αρμϐδιο ϐργανο τησ 
Αναθϋτουςα σ Αρχόσ (Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ), 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 (υπϐ)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό 
Προςφορϊ» και του (υπϐ)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», την 05/04/2022, ημϋρα Σρύτη 
και ώρα 11:00, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την ανϊθεςη 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 

το ςτϊδιο αυτϐ τα ςτοιχεύα των προςφορών που αποςφραγύζονται εύναι προςβϊςιμα μϐνο ςτα μϋλη 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και την Αναθϋτουςα Αρχό. 

 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η αναθϋτουςα αρχό 

προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη αυτών μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ϑςτημα οργϊνων τησ, 

εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων περύ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

Η αναθϋτουςα αρχό, τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ απϐ τουσ 

προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ, ϐταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να 

υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο 

ΕΕΕ, ό ϐταν λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν 

ό να ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντϐσ προθεςμύασ ϐχι μικρϐτερησ των 

δϋκα (10) ημερών και ϐχι μεγαλϑτερησ των εύκοςι (20) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε 

αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. Η ςυμπλόρωςη ό η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό 

υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν τροποποιεύται η προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και ϐτι αφορϊ ςε 

ςτοιχεύα ό δεδομϋνα, των οπούων εύναι αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε 

ςχϋςη με το πϋρασ τησ καταληκτικόσ προθεςμύασ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω ιςχϑουν κατ΄ 

αναλογύαν και για τυχϐν ελλεύπουςεσ δηλώςεισ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι βεβαιώνουν γεγονϐτα 

αντικειμενικώσ εξακριβώςιμα. 

Ειδικϐτερα: 

α) Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ εξετϊζει αρχικϊ την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, ςϑμφωνα με 

την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 72. ε περύπτωςη παρϊλειψησ προςκϐμιςησ, εύτε τησ  εγγϑηςησ 

ςυμμετοχόσ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, εύτε 

του πρωτοτϑπου τησ ϋντυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ, η 

Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο ειςηγεύται την απϐρριψη τησ προςφορϊσ ωσ 

απαρϊδεκτησ.   

τη ςυνϋχεια εκδύδεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό απϐφαςη, με την οπούα επικυρώνεται το ανωτϋρω 

πρακτικϐ. Η απϐφαςη απϐρριψησ τησ προςφορϊσ του παρϐντοσ εδαφύου εκδύδεται πριν απϐ την 

ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ απϐφαςησ ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών τησ οικεύασ 

διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ και κοινοποιεύται ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 

λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ. 
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Κατϊ τησ εν λϐγω απϐφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παρϊγραφο 3.4 τησ παροϑςασ. 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ παρϊλληλα με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ 

εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ . 

 

β) Μετϊ την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω απϐφαςησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει αρχικϊ ςτον ϋλεγχο 

των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και εν ςυνεχεύα ςτην αξιολϐγηςη των τεχνικών προςφορών των 

προςφερϐντων  των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η αξιολϐγηςη γύνεται 

ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ και η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ ολοκληρώνεται με την 

καταχώριςη ςε πρακτικϐ των προςφερϐντων, των αποτελεςμϊτων του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ 

των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών . 

 

γ) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη των οικονομικών προςφορών 

των προςφερϐντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και η τεχνικό προςφορϊ κρύθηκαν 

αποδεκτϊ, ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο καταχωρύζονται οι οικονομικϋσ προςφορϋσ κατϊ ςειρϊ 

μειοδοςύασ και ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απϐρριψό τουσ, την κατϊταξη των 

προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινοϑ αναδϐχου.  

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, η 

αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 

«Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ, να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που 

προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο ϐριο εύκοςι (20) 

ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμϐζονται τα 

ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εϊν τα παρεχϐμενα ςτοιχεύα δεν εξηγοϑν κατϊ τρϐπο ικανοποιητικϐ 

το χαμηλϐ επύπεδο τησ τιμόσ ό του κϐςτουσ που προτεύνεται, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ μη 

κανονικό. 

την περύπτωςη ιςϐτιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ 

των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ 

Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςϐτιμεσ 

προςφορϋσ.    

τη ςυνϋχεια, εφϐςον το αποφαινϐμενο ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εγκρύνει τα ανωτϋρω 

πρακτικϊ εκδύδεται απϐφαςη για τα  αποτελϋςματα  ϐλων των ανωτϋρω ςταδύων  («Δικαιολογητικϊ 

υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό Προςφορϊ») και η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ 

εγγρϊφωσ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο 

ΕΗΔΗ, τον πρώτο ςε κατϊταξη μειοδϐτη ςτον οπούον πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη 

(«προςωρινϐσ ανϊδοχοσ») να υποβϊλει τα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ, ςϑμφωνα  με ϐςα ορύζονται 

ςτο ϊρθρο 103 και την παρϊγραφο 3.2 τησ παροϑςασ, περύ πρϐςκληςησ για υποβολό 

δικαιολογητικών. Η απϐφαςη ϋγκριςησ των πρακτικών δεν κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ και 

ενςωματώνεται ςτην απϐφαςη κατακϑρωςησ. 

 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 

3.2.1 Διαδικαςύα υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 
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Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.4.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.3 αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.6.2 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.6.2.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. τθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Η παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ.  

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.3 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 





 

47 

 

φμβαςθσ (ΕΕΕ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του .  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ. 

 

3.2.2 Διευκρινύςεισ επύ των Δικαιολογητικών Κατακύρωςησ 

(α) χετικϊ με τη γλώςςα ςύνταξησ των δικαιολογητικών κατακύρωςησ διευκρινύζονται τα 

εξόσ:  

ϑμφωνα με την παρ. 10 του ϊρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 

ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 

γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ 

τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 

μποροϑν να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ 

πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο 

αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.  

(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 πρωτοτϑπων ό των ακριβών 

αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ απϐ τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ 

περ. α΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014. ημειωτϋον ϐτι η παραπϊνω ρϑθμιςη δεν 

καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξοϑςια, 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 απϐ αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ 

απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα απϐ την αρμϐδια 

αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγϐρων (Ν. 4194/2013). ημειώνεται ϐτι δεν θύγονται και 

εξακολουθοϑν να ιςχϑουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη 

επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν απϐ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ϑμβαςη τησ 

Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ. 

3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων: 

Γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν 

επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγϐρων (Ν. 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ τα πρωτϐτυπα ϐςων 
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ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περ. α΄ τησ παρ. 2 του 

ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Όλα τα ϋγγραφα του παρϐντοσ υποβϊλλονται ςϑμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα ϊρθρα 

13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελοϑν ιδιωτικϊ 

ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται 

υπεϑθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ. 

 

4. Πρωτϐτυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα: 

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτϐτυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των 

δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφϐςον υποβληθοϑν απϐ τουσ διαγωνιζϐμενουσ. 

  

(δ) χετικϊ με το χρόνο ϋκδοςησ και ιςχύοσ των δικαιολογητικών κατακύρωςησ 

διευκρινύζονται τα εξόσ:  

Σα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ πρϋπει να καταλαμβϊνουν τον χρόνο τησ υποβολόσ τησ 

προςφορϊσ, τον χρόνο τησ υποβολόσ των δικαιολογητικών του ϊρθρου 80, καθώσ και κατϊ  

την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην περ. γ’ τησ παρ. 3 του 

ϊρθρου 105, περύ κατακύρωςησ και ςύναψησ ςύμβαςησ. 

 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 

 

3.3.1. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και τησ 

ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ επικυρώνονται με την απϐφαςη κατακϑρωςησ, ςτην οπούα ενςωματώνεται 

η απϐφαςη ϋγκριςησ των πρακτικών των περ. α & β τησ παρ. 2 του ϊρθρου 100 του ν. 4412/2016 

(περύ αξιολϐγηςησ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ).  

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςε ϐλουσ τουσ 

οικονομικοϑσ φορεύσ που ϋλαβαν μϋροσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ, εκτϐσ απϐ ϐςουσ αποκλεύςτηκαν 

οριςτικϊ δυνϊμει τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απϐφαςη κατακϑρωςησ, ςτην 

οπούα αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την αναςτολό τησ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα 

με τα ϊρθρα 360 ϋωσ 372 του ν. 4412/2016, μαζύ με αντύγραφο ϐλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ 

ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών, και, επιπλϋον, αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ 

αναδϐχου ςτα «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ».  

Μετϊ την ϋκδοςη και κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ οι προςφϋροντεσ λαμβϊνουν γνώςη 

των λοιπών ςυμμετεχϐντων ςτη διαδικαςύα και των ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν απϐ αυτοϑσ, με 

ενϋργειεσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ . Κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό 

ενώπιον τησ ΑΕΠΠ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3.4 τησ παροϑςασ. Δεν επιτρϋπεται η ϊςκηςη ϊλλησ 

διοικητικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ ανωτϋρω απϐφαςησ. 

 

3.3.2. Η απϐφαςη κατακϑρωςησ καθύςταται οριςτικό, εφϐςον ςυντρϋξουν οι ακϐλουθεσ 
προϒποθϋςεισ ςωρευτικϊ: 

α) κοινοποιηθεύ η απϐφαςη κατακϑρωςησ ςε ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που δεν ϋχουν 
αποκλειςτεύ οριςτικϊ,  
β) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, 
παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και ςε 
περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ, εκδοθεύ απϐφαςη επύ τησ 
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αύτηςησ, με την επιφϑλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται  ςτο 
τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ο  προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, ςτην περύπτωςη που απαιτεύται και ϋπειτα απϐ ςχετικό 
πρϐςκληςη, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ 
κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μϐνον ςτην περύπτωςη τησ ϊςκηςησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Η υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ 
την αναθϋτουςα αρχό και μνημονεϑεται ςτο ςυμφωνητικϐ. Εφϐςον δηλωθοϑν οψιγενεύσ μεταβολϋσ, η 
δόλωςη ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, η οπούα ειςηγεύται προσ το αρμϐδιο 
αποφαινϐμενο ϐργανο. 
 
Μετϊ απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 
ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», να προςϋλθει για υπογραφό του 
ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ του προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ 
ειδικόσ πρϐςκληςησ. Η ςϑμβαςη θεωρεύται ςυναφθεύςα με την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ του 
προηγοϑμενου εδαφύου ςτον ανϊδοχο.  

 

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικϐ μϋςα ςτην 
τεθεύςα προθεςμύα, με την επιφϑλαξη αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται 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 επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα 
απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για 
την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 
3.5 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. την περύπτωςη αυτό,  η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αναζητόςει 
αποζημύωςη, πϋρα απϐ την καταπύπτουςα εγγυητικό επιςτολό, ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 197 και 
198 ΑΚ. 

Εϊν η αναθϋτουςα αρχό δεν απευθϑνει την ειδικό πρϐςκληςη για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ 
εντϐσ χρονικοϑ διαςτόματοσ εξόντα (60) ημερών απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ 
κατακϑρωςησ, με την επιφϑλαξη τησ ϑπαρξησ επιτακτικοϑ λϐγου δημϐςιου ςυμφϋροντοσ ό 
αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, ο ανϊδοχοσ δικαιοϑται να απϋχει απϐ την υπογραφό του 
ςυμφωνητικοϑ, χωρύσ να εκπϋςει η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του, καθώσ και να αναζητόςει αποζημύωςη 
ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα  

 

Α. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη δημϐςια 

ςϑμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα απϐ εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ ενωςιακόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον 

τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει δικαύωμα να προςφϑγει ςτην ανεξϊρτητη Αρχό Εξϋταςησ 

Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ), ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφϐμενοσ με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό 

παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 

που δικαιολογοϑν το αύτημϊ του. 

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο 

οικονομικϐ φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςε αυτϐν αν 

χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρϐμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 

ςυμφϋροντα του ενδιαφερϐμενου οικονομικοϑ φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ 

προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη 

δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ. 

ε περύπτωςη παρϊλειψησ που αποδύδεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ 

προςβαλλϐμενησ παρϊλειψησ. 

Οι προθεςμύεσ ωσ προσ την υποβολό των προδικαςτικών προςφυγών και των παρεμβϊςεων αρχύζουν 

την επομϋνη τησ ημϋρασ τησ προαναφερθεύςασ κατϊ περύπτωςη κοινοπούηςησ ό γνώςησ και λόγουν 

ϐταν περϊςει ολϐκληρη η τελευταύα ημϋρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτό εύναι εξαιρετϋα ό ϊββατο, 

ϐταν περϊςει ολϐκληρη η επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαςτικό προςφυγό ςυντϊςςεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου του 

Παραρτόματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 

«Επικοινωνύα» ςτην ηλεκτρονικό περιοχό του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ, επιλϋγοντασ την ϋνδειξη 

«Προδικαςτικό Προςφυγό» ςϑμφωνα με το ϊρθρο 18 τησ Κ.Τ.Α. Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ. 

Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο απϐ τον 

προςφεϑγοντα υπϋρ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 363 Ν. 

4412/2016. Η επιςτροφό του παραβϐλου ςτον προςφεϑγοντα γύνεται: α) ςε περύπτωςη ολικόσ ό 

μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του, β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλϐμενη 

πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλϐμενη ενϋργεια πριν απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ 

προςφυγόσ, γ) ςε περύπτωςη παραύτηςησ του προςφεϑγοντα απϐ την προςφυγό του ϋωσ και δϋκα 

(10) ημϋρεσ απϐ την κατϊθεςη τησ προςφυγόσ.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη 

τησ ςϑμβαςησ επύ ποινό ακυρϐτητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απϐφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ απϐ ϊςκηςη 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμωσ, 

μϐνη η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, 

υπϐ την επιφϑλαξη χορόγηςησ απϐ το Κλιμϊκιο προςωρινόσ προςταςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 366 

παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγοϑμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμϐζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 

παροϑςασ ςϑμβαςησ, υποβληθεύ μϐνο μύα (1) προςφορϊ. 

Μετϊ την, κατϊ τα ωσ ϊνω, ηλεκτρονικό κατϊθεςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ η αναθϋτουςα 

αρχό,  μϋςω τησ λειτουργύασ «Επικοινωνύα»  :  

α) Κοινοποιεύ την προςφυγό το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τησ ςε 

κϊθε ενδιαφερϐμενο τρύτο, ο οπούοσ μπορεύ να θύγεται απϐ την αποδοχό τησ προςφυγόσ, προκειμϋνου 

να αςκόςει το, προβλεπϐμενο απϐ τα ϊρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαύωμα παρϋμβαςόσ του 

ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ, για τη διατόρηςη τησ ιςχϑοσ τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ, 

προςκομύζοντασ ϐλα τα κρύςιμα ϋγγραφα που ϋχει ςτη διϊθεςό του. 

β) Διαβιβϊζει ςτην ΑΕΠΠ, το αργϐτερο εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ημϋρα κατϊθεςησ, τον 

πλόρη φϊκελο τησ υπϐθεςησ, τα αποδεικτικϊ κοινοπούηςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τρύτουσ αλλϊ και 

την Ϊκθεςη Απϐψεών τησ επύ τησ προςφυγόσ. την Ϊκθεςη Απϐψεων η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να 

παραθϋςει αρχικό ό ςυμπληρωματικό αιτιολογύα για την υποςτόριξη τησ προςβαλλϐμενησ με την 

προδικαςτικό προςφυγό πρϊξησ. 
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γ) Κοινοποιεύ ςε ϐλα τα μϋρη την Ϊκθεςη Απϐψεων, τισ Παρεμβϊςεισ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα που 

τυχϐν τη ςυνοδεϑουν, μϋςω του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του διαγωνιςμοϑ το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη 

εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τουσ. 

δ) υμπληρωματικϊ υπομνόματα κατατύθενται απϐ οποιοδόποτε απϐ τα μϋρη μϋςω τησ πλατφϐρμασ 

του ΕΗΔΗ το αργϐτερο εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την κοινοπούηςη των απϐψεων τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ . 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 

βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακϑρωςησ του ϊρθρου 372 ν. 4412/2016 ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 138 του Ν. 4782/2021 κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό 

παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ . 

Β. Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει, με το ύδιο δικϐγραφο εφαρμοζϐμενων αναλογικϊ 
των διατϊξεων του π.δ. 18/1989, την αναςτολό εκτϋλεςησ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και την ακϑρωςό 
τησ ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου Αθηνών. Σο αυτϐ ιςχϑει και ςε περύπτωςη ςιωπηρόσ 
απϐρριψησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ απϐ την Α.Ε.Π.Π. Δικαύωμα ϊςκηςησ του ωσ ϊνω ϋνδικου 
βοηθόματοσ ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η Α.Ε.Π.Π. κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό, αλλϊ 
και αυτϐσ του οπούου ϋχει γύνει εν μϋρει δεκτό η προδικαςτικό προςφυγό. 

Με την απϐφαςη τησ ΑΕΠΠ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλϐμενεσ και ϐλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απϐφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ ωσ ϊνω αύτηςησ ςτο Δικαςτόριο. 

Η αύτηςη αναςτολόσ και ακϑρωςησ περιλαμβϊνει μϐνο αιτιϊςεισ που εύχαν προταθεύ με την 
προδικαςτικό προςφυγό ό αφοροϑν ςτη διαδικαςύα ενώπιον τησ Α.Ε.Π.Π. ό το περιεχϐμενο των 
αποφϊςεών τησ. Η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον αςκόςει την αύτηςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεύ να προβϊλει και οψιγενεύσ ιςχυριςμοϑσ αναφορικϊ με τουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ 
δημοςύου ςυμφϋροντοσ, οι οπούοι καθιςτοϑν αναγκαύα την ϊμεςη ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ. 

Η ωσ ϊνω αύτηςη κατατύθεται ςτο ωσ αρμϐδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών απϐ  
κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απϐφαςησ ό απϐ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ για την ϋκδοςη 
τησ απϐφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ενώ η δικϊςιμοσ για την εκδύκαςη τησ αύτηςησ 
ακϑρωςησ δεν πρϋπει να απϋχει πϋραν των εξόντα (60) ημερών απϐ την κατϊθεςη του δικογρϊφου. 

Αντύγραφο τησ αύτηςησ με κλόςη κοινοποιεύται με τη φροντύδα του αιτοϑντοσ προσ την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθϋτουςα αρχό, αν δεν ϋχει αςκόςει αυτό την αύτηςη, και προσ κϊθε τρύτο ενδιαφερϐμενο, την 
κλότευςη του οπούου διατϊςςει με πρϊξη του ο Πρϐεδροσ ό ο προεδρεϑων του αρμϐδιου Δικαςτηρύου 
ό Σμόματοσ ϋωσ την επϐμενη ημϋρα απϐ την κατϊθεςη τησ αύτηςησ. Ο αιτών υποχρεοϑται επύ ποινό 
απαραδϋκτου του ενδύκου βοηθόματοσ να προβεύ ςτισ παραπϊνω κοινοποιόςεισ εντϐσ αποκλειςτικόσ 
προθεςμύασ δϑο (2) ημερών απϐ την ϋκδοςη και την παραλαβό τησ ωσ ϊνω πρϊξησ του Δικαςτηρύου. 
Εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την ωσ ϊνω κοινοπούηςη τησ αύτηςησ 
κατατύθεται η παρϋμβαςη και διαβιβϊζονται ο φϊκελοσ και οι απϐψεισ των παθητικώσ 
νομιμοποιοϑμενων. Εντϐσ τησ ύδιασ προθεςμύασ κατατύθενται ςτο Δικαςτόριο και τα ςτοιχεύα που 
υποςτηρύζουν τουσ ιςχυριςμοϑσ των διαδύκων. 

Επιπρϐςθετα, η παρϋμβαςη κοινοποιεύται με επιμϋλεια του παρεμβαύνοντοσ ςτα λοιπϊ μϋρη τησ δύκησ 
εντϐσ δϑο (2) ημερών απϐ την κατϊθεςό τησ, αλλιώσ λογύζεται ωσ απαρϊδεκτη. Σο διατακτικϐ τησ 
δικαςτικόσ απϐφαςησ εκδύδεται εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ό απϐ 
την προθεςμύα για την υποβολό υπομνημϊτων. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη και η ϊςκηςη τησ αύτηςησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου κωλϑουν 
τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ μϋχρι την ϋκδοςη τησ οριςτικόσ δικαςτικόσ απϐφαςησ, εκτϐσ εϊν με 
προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. Επύςησ, η προθεςμύα για την 
ϊςκηςη και η ϊςκηςό τησ αύτηςησ κωλϑουν την πρϐοδο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ για χρονικϐ 
διϊςτημα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ϊςκηςη τησ αύτηςησ, εκτϐσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ κατατύθεται παρϊβολο, 
ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε 
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και ιςχϑει με το ϊρθρο 138 του Ν. 4782/2021.   

Αν ο ενδιαφερϐμενοσ δεν αιτόθηκε ό αιτόθηκε ανεπιτυχώσ την αναςτολό και η ςϑμβαςη υπογρϊφηκε 
και η εκτϋλεςό τησ ολοκληρώθηκε πριν απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ, εφαρμϐζεται αναλϐγωσ η παρ. 
2 του ϊρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτόριο ακυρώςει πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ, το κϑροσ τησ τελευταύασ δεν θύγεται, εκτϐσ αν πριν απϐ τη ςϑναψη αυτόσ εύχε αναςταλεύ η 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. την περύπτωςη που η ςϑμβαςη δεν εύναι ϊκυρη, ο 
ενδιαφερϐμενοσ δικαιοϑται να αξιώςει αποζημύωςη, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ν. 4412/2016, για την εκδύκαςη των διαφορών του παρϐντοσ 
ϊρθρου εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

 

Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δϑναται να ματαιώςει εν ϐλω ό εν μϋρει, αιτιολογημϋνα, τη 

διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λϐγουσ και υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, ϐπωσ 

ιςχϑει, μετϊ απϐ γνώμη τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ. Επύςησ, αν διαπιςτωθοϑν 

ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ απϐ γνώμη 

τησ ωσ ϊνω Επιτροπόσ, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το 

αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ απϐ το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό 

η παρϊλειψη.  

Ειδικϐτερα, η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει τη διαδικαςύα ςϑναψησ ϐταν αυτό αποβεύ ϊγονη εύτε λϐγω 

μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λϐγω απϐρριψησ ϐλων των προςφορών, καθώσ και ςτην περύπτωςη 

του δευτϋρου εδαφύου τησ παρ. 7 του ϊρθρου 105, περύ κατακϑρωςησ και ςϑναψησ ςϑμβαςησ. 

Επύςησ μπορεύ να ματαιώςει τη διαδικαςύα:  α) λϐγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ, εκτϐσ εϊν μπορεύ να θεραπεϑςει το ςφϊλμα ό την παρϊλειψη ςϑμφωνα με την παρ. 3 του 

ϊρθρου 106 , β) αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ ϊλλαξαν ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου δεν ενδιαφϋρει πλϋον την 

αναθϋτουςα αρχό ό τον φορϋα για τον οπούο προορύζεται το υπϐ ανϊθεςη αντικεύμενο, γ) αν λϐγω 

ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, δ) αν η επιλεγεύςα προςφορϊ 

κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη, ε) ςτην περύπτωςη των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 97, 

περύ χρϐνου ιςχϑοσ προςφορών, ςτ) για ϊλλουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ 

ιδύωσ, δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 21 του Ν. 

4782/2021 το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό τϋςςερα τοισ εκατό (4%) επύ τησ αξύασ 

τησ ςύμβαςησ, εκτόσ Υ.Π.Α., και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον 

τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ ςτοιχεύα και να ςυμπληρώνεται 

ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ V τησ παροϑςασ και τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 

ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδϐχου.  

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, η 

οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει μϋχρι 

την υπογραφό τησ τροποποιημϋνησ ςϑμβαςησ, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ϑψοσ 

τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ τϋςςερα τοισ εκατϐ (4%) επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, εκτϐσ Υ.Π.Α. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ 

αυτό ειδικϐτερα ορύζει. 

 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ αποδεςμεϑεται τμηματικϊ  κατϊ το ποςϐ που  αναλογεύ ςτην αξύα 

του μϋρουσ  του τμόματοσ των υπηρεςιών που παραλόφθηκε οριςτικϊ . 

 

Για τη ςταδιακό αποδϋςμευςό τουσ απαιτεύται προηγοϑμενη γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου 

ςυλλογικοϑ οργϊνου. Εϊν ςτο πρωτϐκολλο παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει 

εκπρϐθεςμη παρϊδοςη, η παραπϊνω ςταδιακό αποδϋςμευςη γύνεται μετϊ απϐ την 

αντιμετώπιςη, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται, των παρατηρόςεων και του εκπρϐθεςμου.  

 

Η/Οι εγγϑηςη/εισ καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται/ονται ςτο ςϑνολϐ του/σ μετϊ απϐ την 

ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του ςυνϐλου του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. την περύπτωςη 

που ςτο πρωτϐκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ 

ό υπϊρχει εκπρϐθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των 

παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου. 

 

4.2  υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι ϐροι τησ παροϑςασ 

Διακόρυξησ και τησ ςϑμβαςησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ. 

Ο ανϊδοχοσ του ϋργου και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα προςπαθοϑν να ρυθμύζουν βϊςει τησ καλόσ πύςτησ και των 

ςυναλλακτικών ηθών, κϊθε διαφορϊ, που τυχϐν θα προκϑψει ςτισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ. 

Για κϊθε διαφωνύα που θα ανακϑψει ςχετικϊ με την παροϑςα Διακόρυξη ό την υπογραφϐμενη 

ςϑμβαςη, καθώσ και απϐ την εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ, αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, 

εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  Ενωςιακϐ και το Ελληνικϐ. 





 

54 

 

 

 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο 

τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 

Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016. Επύςησ εφαρμϐζει τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και 

αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και πρϐληψησ επαγγελματικοϑ κινδϑνου.  

Η τόρηςη των υποχρεώςεων  του παρϐντοσ ϊρθρου απϐ τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του 

ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ 

αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ 

αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 

Ειδικϊ  ςτην παροϑςα ςϑμβαςη ο  ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των περιπτώςεων α' ϋωσ ςτ' τησ 

παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115 Α΄), ϐπωσ ιςχϑει. Ειδικϐτερα ωσ προσ την 

εθνικό  εργατικό και κοινωνικοαςφαλιςτικό νομοθεςύα ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ϐλουσ τουσ 

κανϐνεσ του εθνικοϑ δικαύου  για την εργαςύα (εργατικϐ δύκαιο) και τισ διατϊξεισ για τισ αμοιβϋσ και 

με τη ρητό υποχρϋωςη να καταβϊλει ϐλεσ τισ νϐμιμεσ αποδοχϋσ ςτουσ εργαζϐμενουσ, οι οπούεσ ςε 

καμύα περύπτωςη  δεν μπορεύ να εύναι κατώτερεσ των προβλεπομϋνων  απϐ το νϐμο ό τισ οικύεσ 

ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ ςτισ οπούεσ τυχϐν υπϊγονται οι εργαζϐμενοι, να τηρεύ το νϐμιμο 

ωρϊριο εργαςύασ ωσ και τισ νϐμιμεσ αςφαλιςτικϋσ καλϑψεισ, τουσ ϐρουσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ των 

εργαζομϋνων τισ λοιπϋσ κοινωνικϋσ παροχϋσ, φϐρουσ αποζημιώςεισ κλπ, θα ευθϑνεται  δε ϋναντι των 

Ελληνικών Αρχών για την τόρηςη κϊθε υποχρϋωςησ που προκϑπτει απ΄ αυτϋσ. Επύςησ, υποχρεοϑται 

να εκπληρώνει ϐλεσ του τισ υποχρεώςεισ απϋναντι ςτο Δημϐςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοϑσ φορεύσ και ςε 

κϊθε τρύτο.  

το ΕΚΔΔΑ παρϋχεται η δυνατϐτητα για ϋλεγχο των ανωτϋρω μϋςω των αςφαλιςτικών ταμεύων, κλπ, 

ςε περύπτωςη δε που διαπιςτωθεύ παρϊβαςη των παραπϊνω αναφερομϋνων ϐρων, παρϋχεται,  πϋραν 

των κυρώςεων  που προβλϋπονται ςτο ν. 4412/2016, η δυνατϐτητα να καταγγεύλει ϊμεςα, 

μονομερώσ και αζημύωσ τη ςϑμβαςη.      

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα εϊν κϊποιεσ απϐ τισ υπηρεςύεσ 

καλυφθοϑν απϐ προςλόψεισ ό απϐ ϊλλο δημϐςιο φορϋα ό απϐ ϊλλη αιτύα, να μειώςει αναλϐγωσ και 

αζημύωσ τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ και αντιςτούχωσ το τύμημα. 

Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακϐψει αζημύωσ τη ςϑμβαςη ϐταν προκϑπτουν λϐγοι 

ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών τησ για τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα απϐ προςλόψεισ ό ϊλλο 

δημϐςιο φορϋα ό απϐ ϊλλη αιτύα.  

Και ςτισ δϑο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) ημϋρεσ νωρύτερα.  

4.3.1 Τποχρεώςεισ Αναδόχου  

 Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται ςτενϊ με το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., υποχρεοϑται δε να λαμβϊνει υπϐψη του οποιεςδόποτε παρατηρόςεισ του ςχετικϊ με την 

εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

 Ο ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μϐνοσ υπεϑθυνοσ για την τόρηςη τησ ιςχϑουςασ 

νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ για την εκτϋλεςη των 

υποχρεώςεων τησ ςϑμβαςησ.  ε περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε 
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τρύτουσ υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςό τησ.  

 ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεοϑται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ 

απϐ τϐτε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτοϑν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ 

αυτϊ και να προςκομύςει ςτην αναθϋτουςα αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 

του Ν. 4412/2016). 

 Απαγορεϑεται η εκχώρηςη απϐ τον ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, των υποχρεώςεων 

και δικαιωμϊτων που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη που θα ςυναφθεύ μεταξϑ αυτοϑ και του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτϐσ τησ αμοιβόσ του την οπούα μπορεύ να εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. ε 

περύπτωςη μερικόσ ό ολικόσ απομεύωςησ του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ, για λϐγουσ που ϊπτονται 

ςτισ ςυμβατικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών (ενδεικτικϊ αναφϋρονται ϋκπτωςη 

αναδϐχου, διακοπό ςϑμβαςησ κ.λπ.), το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθϑνη ϋναντι τησ εκδοχϋωσ 

Σρϊπεζασ.  

Η υποκατϊςταςη αναδϐχου απαγορεϑεται με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

 Ο ανϊδοχοσ εγγυϊται για τη διϊθεςη του αναφερϐμενου ςτην προςφορϊ του προςωπικοϑ, που θα 

διαθϋτει την απαιτοϑμενη ικανϐτητα, ώςτε να ανταποκριθεύ πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ 

ςϑμβαςησ, δεςμεϑεται δε ϐτι το προςωπικϐ θα επιδεικνϑει πνεϑμα ςυνεργαςύασ κατϊ τισ επαφϋσ 

με τισ αρμϐδιεσ μονϊδεσ και τα ςτελϋχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

 Ο ανϊδοχοσ ςε περύπτωςη παρϊβαςησ οποιουδόποτε ϐρου τησ ςϑμβαςησ 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.  

 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαλλϊςςεται απϐ κϊθε ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό απϐ κϊθε ϊλλη 

αιτύα, εύτε ςτο προςωπικϐ του αναδϐχου, εύτε ςτο προςωπικϐ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εύτε ςε οποιονδόποτε 

τρύτο, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ό και ςε μεταγενϋςτερο χρϐνο λϐγω πλημμελοϑσ 

εκτϋλεςησ αυτόσ, τη δε ςχετικό ευθϑνη φϋρει αποκλειςτικϊ ο ανϊδοχοσ.  

 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ για υπερωριακό απαςχϐληςη ό 

οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικϐ του αναδϐχου.  

 Ο εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου υποχρεοϑται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ 

και ϋκτακτεσ) που αφοροϑν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την 

αποτελεςματικό λόψη αποφϊςεων.  

 ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη/κοινοπραξύα, τα μϋλη που αποτελοϑν την 

ϋνωςη/κοινοπραξύα θα εύναι απϐ κοινοϑ και εισ ολϐκληρον υπεϑθυνα ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την 

εκπλόρωςη ϐλων των απορρεουςών απϐ τη Διακόρυξη υποχρεώςεών τουσ. Συχϐν υφιςτϊμενεσ 

μεταξϑ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχϑ μϐνο ςτισ εςωτερικϋσ τουσ 

ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη δεν δϑναται να προβληθοϑν ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ λϐγοσ 

απαλλαγόσ του ενϐσ μϋλουσ απϐ τισ ευθϑνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων μελών 

για την ολοκλόρωςη τησ ςϑμβαςησ. 

ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανϐτητασ για οποιοδόποτε λϐγο ό ανωτϋρασ βύασ, μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ/κοινοπραξύασ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ, αντιςτούχωσ, ςτισ υποχρεώςεισ τησ 

ϋνωςησ/κοινοπραξύασ εύτε κατϊ το χρϐνο αξιολϐγηςησ των προςφορών, εύτε κατϊ το χρϐνο 

εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, τα υπϐλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθϑνη ολϐκληρησ τησ κοινόσ 

προςφορϊσ και ολοκλόρωςησ τησ ςϑμβαςησ, αντιςτούχωσ, με τουσ ύδιουσ ϐρουσ. 

Η δυνατϐτητα εκπλόρωςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ απϐ τα εναπομεύναντα μϋλη θα εξεταςθεύ απϐ 

το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφαςύςει ϐτι τα 

εναπομεύναντα μϋλη δεν επαρκοϑν να εκπληρώςουν τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, τϐτε αυτϊ 

οφεύλουν να ορύςουν αντικαταςτϊτη ςτο πρϐςωπο του οπούου δε θα πρϋπει να ςυντρϋχουν οι 
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λϐγοι αποκλειςμοϑ και ο οπούοσ θα πρϋπει να πληρού κατϊ περύπτωςη τα επιμϋρουσ κριτόρια 

ποιοτικόσ επιλογόσ, ϐπωσ τύθενται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Η αντικατϊςταςη, ωςτϐςο, πρϋπει 

να εγκριθεύ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α κατϐπιν προςκϐμιςησ και ελϋγχου των αποδεικτικών μϋςων περύ μη 

ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ και πλόρωςησ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ κατϊ 

περύπτωςη.  

 ε περύπτωςη λϑςησ, πτώχευςησ ό θϋςησ ςε καθεςτώσ αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ ενϐσ εκ των μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςϑμβαςη εξακολουθεύ να 

υφύςταται και οι απορρϋουςεσ απϐ τη ςϑμβαςη υποχρεώςεισ βαρϑνουν τα εναπομεύναντα μϋλη 

του αναδϐχου, μϐνο εφϐςον αυτϊ εύναι ςε θϋςη να τισ εκπληρώςουν. Η κρύςη για τη δυνατϐτητα 

εκπλόρωςησ ό μη των ϐρων τησ ςϑμβαςησ εναπϐκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του αρμοδύου 

οργϊνου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε αντύθετη περύπτωςη, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δϑναται να καταγγεύλει τη ςϑμβαςη. 

Επύςησ, ςε περύπτωςη ςυγχώνευςησ, εξαγορϊσ, μεταβύβαςησ τησ επιχεύρηςησ κ.λπ. κϊποιου εκ των 

μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςυνϋχιςη ό ϐχι τησ ςϑμβαςησ εναπϐκειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο εξετϊζει εϊν εξακολουθοϑν να ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπο του 

διαδϐχου μϋλουσ οι προϒποθϋςεισ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ.  ε περύπτωςη λϑςησ ό πτώχευςησ του 

αναδϐχου, ϐταν αυτϐσ αποτελεύται απϐ μύα εταιρύα, ό θϋςησ τησ περιουςύασ αυτοϑ ςε αναγκαςτικό 

διαχεύριςη ό ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, τϐτε η ςϑμβαςη δϑναται να λυθεύ με μονομερό 

καταγγελύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, επιφυλαςςομϋνων τυχϐν δικαιωμϊτων αποζημύωςησ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ.      

 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 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ 

ςϑμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λϑςη 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 ςϑμβαςησ και την εκπλόρωςη 

των υποχρεώςεών του. Επύςησ, θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το 

ςϑνολο του ϋργου που θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η 

υποχρϋωςη αυτό επεκτεύνεται  και ςτο προςωπικϐ του, καθώσ και ςε κϊθε τυχϐν υπεργολϊβο 

απαςχολεύ ςχετικϊ. 

ε περύπτωςη ουςιώδουσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων τόρηςησ τησ εμπιςτευτικϐτητασ κατϊ τα 

ανωτϋρω, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει δικαύωμα να καταγγεύλει ϊμεςα τη ςϑμβαςη, με ϐλεσ τισ ςυνακϐλουθεσ 

ςυνϋπειεσ. ε κϊθε δε περύπτωςη ϋχει δικαύωμα να διεκδικόςει την αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε 

τυχϐν ζημύασ όθελε υποςτεύ απϐ την αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του αναδϐχου. 

Επιπλϋον, ο ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ την κεύμενη εθνικό και ενωςιακό νομοθεςύα περύ προςταςύασ 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και να ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τουσ ϐρουσ τησ παρεπϐμενησ 

ςϑμβαςησ ανϊθεςησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που θα υπογραφεύ μεταξϑ των 

μερών.  

 

4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ λϐγω 

ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των 
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υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 απϐ υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθϑνη 

του κυρύου Αναδϐχου.  

4.4.2 Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ο κϑριοσ Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αναφϋρει ςτην 

Αναθϋτουςα  αρχό το ϐνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ των 

υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ. Επιπλϋον, υποχρεοϑται να 

γνωςτοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα  αρχό κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ςϑμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτοϑμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο 

κϑριοσ Ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λϐγω ςϑμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ 

ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδϐχου με 

υπεργολϊβο/υπεργολϊβουσ τησ ςϑμβαςησ, αυτϐσ υποχρεοϑται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ 

αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα  αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/των 

τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ εύτε απϐ τον ύδιο, εύτε απϐ νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει 

ςτην Αναθϋτουςα  αρχό κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα. 

ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ ϋχει ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ του υπεργολϊβου του, ϐςον αφορϊ την 

χρηματοοικονομικό επϊρκεια, την τεχνικό και την επαγγελματικό ικανϐτητα, ςϑμφωνα με τισ 

απαιτόςεισ τησ διακόρυξησ. Η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα να τον 

αντικαταςτόςει αν δεν πληρούτο ςχετικϐ κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν οι λϐγοι 

αποκλειςμοϑ.  

Η αντικατϊςταςη γύνεται κατϐπιν πρϐςκληςησ απϐ την αναθϋτουςα αρχό προσ τον οικονομικϐ 

φορϋα, εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ ςτον 

οικονομικϐ φορϋα, για κϊθε τρύτο ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται, ςτο πλαύςιο τησ ύδιασ 

διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ. Η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ απϐ ϋλεγχο των λϐγων αποκλειςμοϑ 

και των κριτηρύων επιλογόσ ςτο πρϐςωπο του προτεινϐμενου φορϋα και ςχετικό απϐφαςη τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Ο φορϋασ με τον οπούο αντικαθύςταται ο φορϋασ του προηγοϑμενου εδαφύου δεν 

επιτρϋπεται να αντικαταςταθεύ εκ νϋου. 

 

4.4.3 Η αναθϋτουςα  αρχό επαληθεϑει τη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ για τουσ υπεργολϊβουσ, 

ϐπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα τησ παραγρϊφου 2.4.2 

τησ παροϑςασ, εφόςον το (τα) τμόμα (τα) τησ ςύμβαςησ, το (τα)  οπούο (οπούα) προτύθεται να 

αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνουν ςωρευτικϊ το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ 

εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετοϑνται οι 

υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δϑναται να επαληθεϑςει τουσ εν λϐγω 

λϐγουσ και για τμόμα ό τμόματα τησ ςϑμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτοϑ.  

Όταν απϐ την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ απαιτεύ την 

αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του Ν. 

4412/2016.  

 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

 

Η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 

ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ κατϊ περύπτωςη αρμϐδιασ υπηρεςιακόσ μονϊδασ, ςε 

οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) για ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ απϐ τον αρχικϐ ανϊδοχο, οι οπούεσ κατϋςτηςαν αναγκαύεσ και δεν 

περιλαμβϊνονταν ςτην αρχικό ςϑμβαςη, εφϐςον η αλλαγό αναδϐχου: 
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αα) δεν μπορεύ να γύνει για οικονομικοϑσ ό τεχνικοϑσ λϐγουσ, π.χ. απαιτόςεισ εναλλαξιμϐτητασ ό 

διαλειτουργικϐτητασ με υφιςτϊμενεσ υπηρεςύεσ που παραςχϋθηκαν με τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 

αρχικόσ ςϑμβαςησ και 

ββ) θα ςυνεπαγϐταν ςημαντικϊ προβλόματα ό ουςιαςτικό επικϊλυψη δαπανών για την αναθϋτουςα 

αρχό. 

Ψςτϐςο, οποιαδόποτε αϑξηςη τησ τιμόσ δεν υπερβαύνει το πενόντα τοισ εκατϐ (50%) τησ αξύασ τησ 

αρχικόσ ςϑμβαςησ. ε περύπτωςη διαδοχικών τροποποιόςεων, η ςωρευτικό αξύα των τροποποιόςεων 

αυτών δεν μπορεύ να υπερβαύνει το πενόντα τοισ εκατϐ (50%) τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ. 

Οι επακϐλουθεσ τροποποιόςεισ δεν πρϋπει να αποςκοποϑν ςτην αποφυγό εφαρμογόσ του Βιβλύου I 

του Ν. 4412/2016 (ϊρθρα 3 ϋωσ 221). 

β) ϐταν πληροϑνται ςωρευτικϊ οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ: 

αα) η ανϊγκη τροποπούηςησ προϋκυψε λϐγω περιςτϊςεων που δεν όταν δυνατϐν να προβλεφθοϑν 

απϐ μια επιμελό αναθϋτουςα αρχό, 

ββ) η τροποπούηςη δεν μεταβϊλλει τη ςυνολικό φϑςη τησ ςϑμβαςησ, 

γγ) οποιαδόποτε αϑξηςη τησ τιμόσ δεν υπερβαύνει το πενόντα τοισ εκατϐ (50%) τησ αξύασ τησ αρχικόσ 

ςϑμβαςησ. 

Οι επακϐλουθεσ τροποποιόςεισ δεν πρϋπει να αποςκοποϑν ςτην αποφυγό εφαρμογόσ του Βιβλύου I 

του Ν. 4412/2016 (ϊρθρα 3 ϋωσ 221), 

γ) ϐταν ϋνασ νϋοσ ανϊδοχοσ υποκαθιςτϊ εκεύνον ςτον οπούο ανατϋθηκε αρχικϊ η ςϑμβαςη απϐ την 

αναθϋτουςα αρχό, ςυνεπεύα ολικόσ ό μερικόσ διαδοχόσ του αρχικοϑ αναδϐχου λϐγω εταιρικόσ 

αναδιϊρθρωςησ, περιλαμβανομϋνων τησ εξαγορϊσ, τησ απορρϐφηςησ, τησ ςυγχώνευςησ ό 

καταςτϊςεων αφερεγγυϐτητασ, ιδύωσ ςτο πλαύςιο προπτωχευτικών ό πτωχευτικών διαδικαςιών, 

απϐ ϊλλον οικονομικϐ φορϋα, ο οπούοσ πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ που καθορύςτηκαν 

αρχικϊ, υπϐ τον ϐρο ϐτι η διαδοχό δεν ςυνεπϊγεται ϊλλεσ ουςιώδεισ τροποποιόςεισ τησ ςϑμβαςησ και 

δεν γύνεται με ςκοπϐ την αποφυγό τησ εφαρμογόσ του Βιβλύου I του Ν. 4412/2016 (ϊρθρα 3 ϋωσ 

221), 

δ) ϐταν οι τροποποιόςεισ, ανεξαρτότωσ τησ αξύασ τουσ, δεν εύναι ουςιώδεισ κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 

του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

ε) χωρύσ να απαιτεύται επαλόθευςη αν τηροϑνται οι προϒποθϋςεισ των περ. α΄ ϋωσ δ΄ τησ παρ. 4 του 

ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016, εφϐςον η αξύα τησ τροποπούηςησ εύναι κατώτερη και των δϑο 

ακϐλουθων τιμών: 

αα) των κατώτατων ορύων του ϊρθρου 5 του Ν. 4412/2016 (< 140.000,00 €, ϊνευ Υ.ΠΑ.) και 

ββ) του δϋκα τοισ εκατϐ (10%) τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ. 

Η τροποπούηςη δεν μπορεύ να μεταβϊλει τη ςυνολικό φϑςη τησ ςϑμβαςησ. ε περύπτωςη διαδοχικών 

τροποποιόςεων, η αξύα τουσ υπολογύζεται βϊςει τησ καθαρόσ ςωρευτικόσ αξύασ των διαδοχικών 

τροποποιόςεων. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο 

ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη, το 

ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ τϋςςερα τοισ εκατϐ (4%) επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, εκτϐσ 

Υ.Π.Α.  
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4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα  αρχό μπορεύ, υπϐ τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει 

τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ  

β) ο Ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 τησ παροϑςασ και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ 

απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον Ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 

που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του 

Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

δ) ο Ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ αμετϊκλητα, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, για ϋνα απϐ τα 

αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.3.1. τησ παροϑςασ. 

ε) ο Ανϊδοχοσ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ ςε αναγκαςτικό 

διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο, ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ 

ςυμβιβαςμοϑ ό αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 

εξυγύανςησ και δεν τηρεύ τουσ ϐρουσ αυτόσ ό εϊν βρεθεύ ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 

προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα 

αρχό μπορεύ να μην καταγγεύλει τη ςϑμβαςη, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο ανϊδοχοσ ο οπούοσ θα βρεθεύ 

ςε μύα εκ των ανωτϋρω καταςτϊςεων, αποδεικνϑει ϐτι εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, 

λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του 

λειτουργύασ.         

ςτ) ο Ανϊδοχοσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ περιϋλθει ςε κατϊςταςη που  αποτελεύ 

λϐγο αποκλειςμοϑ υπϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ   ςϑμβαςησ, 

ζ) υντρϋχει περύπτωςη τησ παρ 5 ό τησ παρ. 7 του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010(υποχρεωτικό 

καταγγελύα).    
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη με την εξϐφληςη τησ αντύςτοιχησ 
ςυμβατικόσ αξύασ τησ τμηματικόσ παρϊδοςησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό 
των αντύςτοιχων υπηρεςιών. 

Η πληρωμό θα γύνεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκϐμιςη των 

προβλεπϐμενων απϐ το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 νϐμιμων παραςτατικών και 

δικαιολογητικών, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ 

υπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. 

Σον ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών, ςτον τϐπο και 

με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Ιδύωσ βαρϑνεται με τισ ακϐλουθεσ 

κρατόςεισ: 

(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του Ν. 

4605/2019 (α’ 52/1-4-2019), το άρκρο 235 παρ. 1 περ. αϋ του Ν. 4610/2019, και ιςχϑει, και την Τ.Α.  

5143/05.12.2014, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 1, παρϊγραφο 10 τησ υπ’ αρικμ. 3491/31-05-2017 

(Βϋ1992/2017) Τ.Α. και ιςχϑει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ϑψουσ 0,07%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ 

κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ 

ςϑμβαςησ,  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, 

ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 

1191/14.03.2017, επιβϊλλεται κρϊτηςη ϑψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 

πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςϑμβαςησ και 

(γ) υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 4 του Ν. 

4782/2021 επιβϊλλεται κρϊτηςη ϑψουσ 0,02%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτϐσ Υ.Π.Α., τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ. Σο ποςϐ αυτϐ παρακρατεύται ςε κϊθε 

πληρωμό απϐ την αναθϋτουςα  αρχό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ του Τπουργεύου Χηφιακόσ 

Διακυβϋρνηςησ. Ο χρϐνοσ, ο τρϐποσ και η διαδικαςύα παρακρϊτηςησ, καθώσ και κϊθε ϊλλο αναγκαύο 

θϋμα για την εφαρμογό τησ ωσ ϊνω κρϊτηςησ εξαρτϊται απϐ την ϋκδοςη τησ προβλεπϐμενησ απϐ την 

παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016 Κ.Τ.Α. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατϐ (3%) και ςτην επ’ αυτοϑ 

ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατϐ (20%).  

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου 

ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατϐ (8%) για υπηρεςύεσ επύ του καθαροϑ ποςοϑ (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 

4172/2013, ϐπωσ ιςχϑει). 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1 Ο ανϊδοχοσ, με την επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται 

υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ απϐ την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο ϐνομϊ του και απϐ κϊθε δικαύωμα που 
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απορρϋει απϐ αυτόν με απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη 

του αρμϐδιου οργϊνου:  

α) εϊν δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ εντϐσ τησ ταςςϐμενησ προθεςμύασ απϐ 

την κοινοπούηςη τησ ειδικόσ ϋγγραφόσ πρϐςκληςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρ. 5 του 

ϊρθρου 105 του Ν. 4412/2016,  ϐπωσ ιςχϑει. 

β) εϊν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, που εύναι ςϑμφωνεσ με τη ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ εντϐσ του 

ςυμφωνημϋνου χρϐνου εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ  και 

γ) εφϐςον δεν παρϊςχει τισ υπηρεςύεσ ό δεν υποβϊλει τα παραδοτϋα ό δεν προβεύ ςε αντικατϊςταςό 

τουσ  μϋςα ςτον ςυμβατικϐ χρϐνο ό τον χρϐνο παρϊταςησ που θα του δοθεύ, ςϑμφωνα με ϐςα 

προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 217 του ν.4412/2016, με την επιφϑλαξη τησ επϐμενησ παραγρϊφου, εφϐςον 

εύναι δυνατϐν να προκϑψει τϋτοια περύπτωςη. 

 

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λϐγου ϋκπτωςησ του αναδϐχου απϐ τη ςϑμβαςη κατϊ την ϊνω 

περύπτωςη (γ) αυτό του κοινοποιεύται ςτον ανϊδοχο ειδικό ϐχληςη, η οπούα μνημονεϑει τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 203 τουν. 4412/2016 και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ 

οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτϐσ για τη ςυμμϐρφωςό του, θϋτοντασ με την πρϐςκληςη προθεςμύα 

ανϊλογα με τισ περιςτϊςεισ. Εϊν η προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό ϐχληςη παρϋλθει χωρύσ ο 

ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρϑςςεται αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) 

ημϋρεσ απϐ την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ ςυμμϐρφωςησ. 

τον ανϊδοχο που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ τη ςϑμβαςη επιβϊλλεται ωσ κϑρωςη, με απϐφαςη του 

αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο καλεύ  

υποχρεωτικϊ τον ενδιαφερϐμενο προσ παροχό εξηγόςεων, η ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ 

εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

Επιπλϋον, μπορεύ να του επιβληθεύ ο προβλεπϐμενοσ απϐ το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 23 του Ν. 4782/2021 προςωρινϐσ αποκλειςμϐσ του απϐ τη 

ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ωσ ϊνω 

ϊρθρο.  

 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ για λϐγουσ που αφοροϑν ςε υπαιτιϐτητα του φορϋα 

εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςη ό αν ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ. 

 

5.2.2.  Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ 

ςϑμβαςησ και μϋχρι τη λόξη του χρϐνου παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 

Αναδϐχου κυρώςεισ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςϑμφωνα με τα 

προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

ε περύπτωςη πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ ό πλημμελοϑσ παροχόσ των υπηρεςιών 

που δεν ςυνεπϊγονται την μη παραλαβό τουσ, επιβϊλλονται με  αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ ποινικϋσ ρότρεσ ποςοϑ ύςου με το 10% τησ αξύασ των αντύςτοιχων  υπηρεςιών-

τμόματοσ τησ ςϑμβαςησ. Σο ςϑνολο των ποινικών ρητρών τησ περύπτωςησ αυτόσ δεν μπορεύ να 

υπερβαύνει το 10% τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ.  

Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου.  

Η επιβολό των ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον 

ανϊδοχο ϋκπτωτο. 
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5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 205 του Ν. 4412/2016, ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των 

αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, να υποβϊλει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ 

και ουςύασ ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών, 

απϐ την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. Η εμπρϐθεςμη ϊςκηςη τησ 

προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλϐμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμοδύωσ 

αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του προβλεπϐμενου ςτην περύπτωςη δ΄ τησ 

παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργϊνου. Η εν λϐγω απϐφαςη δεν επιδϋχεται 

προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φϑςεωσ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απϐφαςησ που 

επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό απϐ το 

αποφαινϐμενο αρμοδύωσ ϐργανο, η απϐφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα 

προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απϐφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

 

Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών που προκϑπτει απϐ τισ ςυμβϊςεισ που 

ςυνϊπτονται  απϐ το πλαύςιο τησ παροϑςασ διακόρυξησ επιλϑεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό 

αγωγόσ ςτο Διοικητικϐ Εφετεύο Αθηνών, κατϊ τα ειδικϐτερα οριςμϋνα ςτισ παρ. 1 ϋωσ 6 του ϊρθρου 

205Α του ν.4412/2016. Πριν απϐ την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ, προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ 

ενδικοφανοϑσ διαδικαςύασ που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 205 του ν.4412/2016 και την παρ. 5.3 τησ 

παροϑςασ, διαφορετικϊ η προςφυγό απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Αν ο ανϊδοχοσ τησ ςϑμβαςησ 

εύναι κοινοπραξύα, η προςφυγό αςκεύται εύτε απϐ την ύδια εύτε απϐ ϐλα τα μϋλη τησ. Δεν απαιτεύται η 

τόρηςη ενδικοφανοϑσ διαδικαςύασ αν αςκεύται  απϐ τον ενδιαφερϐμενο αγωγό, ςτο δικϐγραφο τησ 

οπούασ δεν ςωρρεϑεται αύτημα ακϑρωςησ ό τροποπούηςησ διοικητικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ.          
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ  

6.1.1 Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ απϐ το 

Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα ειςηγεύται ςτο αρμϐδιο ϐργανο για ϐλα τα 

ζητόματα που αφοροϑν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και ςτην 

εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδϐχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λϐγω μη 

τόρηςησ των ωσ ϊνω ϐρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφοροϑν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου  

και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2 Η ανωτϋρω μονϊδα, με απϐφαςό τησ, μπορεύ να ορύζει για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ 

ωσ επϐπτη, με καθόκοντα ειςηγητό, υπϊλληλο τησ μονϊδασ, καθώσ και τον αναπληρωτό αυτοϑ.  

Σα καθόκοντα του επϐπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ 

ςϑμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμϐρφωςησ του αναδϐχου με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. Με 

ειςόγηςη του επϐπτη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον 

ανϊδοχο που αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

6.1.3  Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται απϐ τον ανϊδοχο 

ημερολϐγιο ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, η 

καθημερινό απαςχϐληςη του προςωπικοϑ ςε αριθμϐ και ειδικϐτητα, ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα 

ςτοιχεύα που ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Σο ημερολϐγιο ςυνυπογρϊφεται απϐ τον 

επϐπτη τησ ςϑμβαςησ, που μπορεύ να ςημειώςει επύ αυτοϑ παρατηρόςεισ για την τόρηςη των ϐρων 

τησ ςϑμβαςησ και φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ. Οι καταγραφϋσ του, που κλεύνουν 

ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, αποτελοϑν ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ απϐ την 

επιτροπό παραλαβόσ.  

6.2  Διϊρκεια ςύμβαςησ 

6.2.1 Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ απϐ την υπογραφό του 

ςυμφωνητικοϑ.  

6.2.2 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  διατηρεύ δικαύωμα παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ μϋχρι ϋξι (6) μόνεσ με τουσ ύδιουσ 

ϐρουσ και το ύδιο μηνιαύο τύμημα, με μονομερό δόλωςη που αςκεύται  πριν απϐ τη λόξη τησ ςϑμβαςησ 

και υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

6.2.3. Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μετϊ απϐ αιτιολογημϋνη απϐφαςη 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ  μϋχρι το 50% αυτόσ, ϑςτερα απϐ ςχετικϐ αύτημα του αναδϐχου που 

υποβϊλλεται πριν τη λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ που δεν 

οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα του αναδϐχου. Αν λόξει η ςυνολικό διϊρκεια  τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να 

υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ, ό, αν λόξει η παραταθεύςα, κατϊ τα ανωτϋρω, διϊρκεια χωρύσ 

να υποβληθοϑν ςτην αναθϋτουςα αρχό τα παραδοτϋα τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ.  Αν οι υπηρεςύεσ του αναδϐχου παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του μετϊ τη λόξη τησ 

διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ και μϋχρι του χρϐνου παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ 

του ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο. 218 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2.2 τησ παροϑςασ.    

6.3  Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

6.3.1 Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών γύνεται μηνιαύωσ απϐ επιτροπό παραλαβόσ που 

ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 11 περ. δ’  του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2 Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 

ςτη ςϑμβαςη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

διαδικαςύασ, η επιτροπό παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ό παραδοτϋα, 
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εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του αποφαινομϋνου 

οργϊνου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την απϐρριψη των 

παρεχομϋνων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 4.  

6.3.3 Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα δεν 

ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο προςωρινόσ 

παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και 

γνωμοδοτεύ αν οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐτητα των παρεχϐμενων 

υπηρεςιών ό παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ.  

6.3.4 Για την εφαρμογό τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου ορύζονται τα ακϐλουθα:  

α) την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι, δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη 

απϐφαςη του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λϐγω 

παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να 

εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η 

επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

ό παραδοτϋων τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα 

με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη.  

β) Αν διαπιςτωθεύ ϐτι επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 

αποφαινϐμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα, με την 

επιφϑλαξη των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220 του ν. 4412/2016 

6.3.5 Αν παρϋλθει χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα 

υποβολόσ του παραδοτϋου απϐ τον οικονομικϐ φορϋα και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ 

τησ παραγρϊφου 2 ό πρωτϐκολλο με παρατηρόςεισ τησ παραγρϊφου 3, θεωρεύται ϐτι η παραλαβό 

ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.  

6.3.6 Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου, 

πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ τη ςϑμβαςη ϋλεγχοι απϐ επιτροπό που ςυγκροτεύται με 

απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρϐεδροσ 

και τα μϋλη τησ επιτροπόσ τησ παραγρϊφου 6.3.1. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε 

ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται απϐ την ςϑμβαςη και ςυντϊςςει τα ςχετικϊ 

πρωτϐκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται πριν την ολοκλόρωςη 

ϐλων των προβλεπομϋνων απϐ τη ςϑμβαςη ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. 

Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε απϐ την αρχικό επιτροπό παραλαβόσ, δεν λαμβϊνεται υπϐψη. 

 

Επιςημαύνεται ϐτι ϐταν οι παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την  παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

ςϑμβαςησ τα δικαιώματα που απορρϋουν απϐ την ςϑμβαςη δεν ικανοποιοϑνται, καταβϊλλονται 

ϐμωσ, απϐ τον αποδϋκτη των υπηρεςιών οι αποδοχϋσ ςτουσ εργαζομϋνουσ και αποδύδονται οι 

αςφαλιςτικϋσ τουσ ειςφορϋσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα τησ παραγρϊφου 5 εδϊφιο β’ του ϊρθρου 68 

του Ν.3863/2010, ϐπωσ ιςχϑει.  

 

      H ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

 

 

                                    ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ 
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ημειώνεται ϐτι: Η υποβολό προςφορϊσ και η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ ςημαύνει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχό, από αυτόν που υποβϊλλει την προςφορϊ, των όρων τησ Διακόρυξησ 
αυτόσ. Οι ϐροι τησ Διακόρυξησ θεωροϑνται και ϐροι τησ ςϑμβαςησ, 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. Ιδρϑθηκε το 1983, εύναι Νομικϐ 
Πρϐςωπο Δημοςύου Δικαύου και υπϊγεται απευθεύασ ςτον Τπουργϐ Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ. 
Κϑρια αποςτολό του εύναι:  

 η βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και τησ αποδοτικϐτητασ τησ δημϐςιασ υπηρεςύασ και των φορϋων 
του δημοςύου τομϋα, μϋςω τησ ϋρευνασ, τησ τεκμηρύωςησ και τησ ςυμβουλευτικόσ 
υποςτόριξησ,  

 η αναβϊθμιςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ διούκηςησ μϋςα απϐ τη διαρκό εκπαύδευςη και 
την πιςτοποιημϋνη επιμϐρφωςη γνώςεων και δεξιοτότων,  

 η δημιουργύα εξειδικευμϋνων ςτελεχών ταχεύασ εξϋλιξησ, επιτελικοϑ και αναπτυξιακοϑ 
χαρακτόρα.  

Η αποςτολό αυτό επιτυγχϊνεται με μια ςειρϊ απϐ ςτοχοθετημϋνεσ δρϊςεισ και πρωτοβουλύεσ που 
υλοποιοϑνται απϐ: 

 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 Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.). 

 
Σο επιςτημονικϐ και ερευνητικϐ ϋργο, το οπούο ςυνεπικουρεύται απϐ Επιςτημονικϐ - Εκπαιδευτικϐ 
υμβοϑλιο, υλοποιεύται απϐ εξειδικευμϋνο Διδακτικϐ Προςωπικϐ και υποςτηρύζεται απϐ 
εξειδικευμϋνη και ϋμπειρη ομϊδα επιςτημονικών και διοικητικών ςτελεχών των Διευθϑνςεων και των 
Αυτοτελών Σμημϊτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  
 
Όργανα διούκηςησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:  

 ο Πρόεδροσ και  
 το 15μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο. 

 Αναλυτικϐτερα, τα βαςικϊ ςημεύα ςτα οπούα επικεντρώνεται η αποςτολό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:  
i. η επαγγελματικό κατϊρτιςη, εκπαύδευςη και επιμϐρφωςη ϐλου του προςωπικοϑ: 

 τησ κεντρικόσ και περιφερειακόσ διούκηςησ,  
 τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α΄ και β΄ βαθμοϑ,  
 των νομικών προςώπων δημοςύου δικαύου,  
 των Δημϐςιων Επιχειρόςεων και Οργανιςμών (Δ.Ε.Κ.Ο.),  
 των ανώνυμων εταιρειών του Δημοςύου, των νομικών προςώπων ιδιωτικοϑ δικαύου και 

των επιχειρόςεων, η διούκηςη των οπούων ορύζεται ϊμεςα ό ϋμμεςα απϐ το Δημϐςιο με 
διοικητικό πρϊξη ό με το δικαύωμα του μετϐχου,  

 των επιχειρόςεων των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, καθώσ και των δημϐςιων 
λειτουργών. 

ii. η επιμϐρφωςη των αιρετών οργϊνων των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α΄ και β΄ 
βαθμοϑ. 

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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iii. η δημιουργύα ςτελεχών για τη δημϐςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη. 
iv. η εκπϐνηςη ερευνών και μελετών και η κοινοπούηςη των ςυμπεραςμϊτων τουσ ςτον Τπουργϐ 

Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ για τη χϊραξη ςτρατηγικόσ για την ανϊπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικοϑ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και την ειςαγωγό οργανωτικών αλλαγών ςε αυτό.  

v. η ςυμβολό ςτο διαρκό εκςυγχρονιςμϐ τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ, μϋςω τησ ϋρευνασ των 
διαδικαςιών και τησ δομόσ των φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, τησ εκπϐνηςησ 
μελετών και μεταρρυθμιςτικών ςχεδύων και τησ ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ τησ εφαρμογόσ 
τουσ. 

vi. η υποςτόριξη διαδικαςιών για την εφαρμογό των μεταρρυθμιςτικών δρϊςεων του Τπουργεύου 
Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ, ϐπωσ και των διαγωνιςμών ποιϐτητασ μεταξϑ των δημϐςιων 
υπηρεςιών, που διεξϊγονται απϐ τον ύδιο φορϋα.  

vii. η υποςτόριξη διαχεύριςησ και ανϊρτηςησ των διαβουλεϑςεων κανονιςτικών πρϊξεων και 
προτϊςεων πολιτικόσ ςτο δικτυακϐ ιςτϐτοπο opengov. 

viii. η θϋςπιςη του ατομικοϑ δελτύου κατϊρτιςησ των υπαλλόλων για την παρακολοϑθηςη του 
επιμορφωτικοϑ τουσ ιςτορικοϑ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για την υλοπούηςη τησ αποςτολόσ του, ϋχει υιοθετόςει ϑςτημα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ 
και ϋχει πιςτοποιηθεύ κατϊ ISO 9001. 
Οι κυριϐτερεσ δρϊςεισ των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι: 

 προειςαγωγικό εκπαύδευςη ςτελεχών υψηλόσ εξειδύκευςησ και ταχεύασ εξϋλιξησ για τη 
δημϐςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη. 

 ειςαγωγικό εκπαύδευςη νεοδιοριζϐμενων ςτο δημϐςιο τομϋα και την αυτοδιούκηςη. 
 διαρκόσ επιμϐρφωςη του προςωπικοϑ των δημοςύων υπηρεςιών και τησ αυτοδιούκηςησ. 

Σο ανθρώπινο δυναμικϐ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύται ςτο ςϑνολϐ του απϐ 163 υπαλλόλουσ. Σο 
επιςτημονικϐ - εκπαιδευτικϐ ϋργο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υλοποιεύται απϐ υψηλοϑ επιπϋδου επιςτημονικϐ 
προςωπικϐ 45 ατϐμων και υποςτηρύζεται απϐ εξειδικευμϋνο και ϋμπειρο διοικητικϐ προςωπικϐ.  
Για την υποςτόριξη τησ πολϑπλευρησ επιςτημονικόσ – εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και των 
εξειδικευμϋνων αναγκών των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., λειτουργεύ ςυνεχώσ 
τροφοδοτοϑμενο και αξιολογοϑμενο Μητρώο Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ. το Μητρώο ανόκουν μϋλη 
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Σ.Ε.Ι., ανώτερα ςτελϋχη του Δημϐςιου και Ιδιωτικοϑ Σομϋα, εμπειρογνώμονεσ και 
διακεκριμϋνοι ϊνθρωποι των γραμμϊτων και του πνεϑματοσ. Σα ανωτϋρω ςτελϋχη καλοϑνται, 
ςϑμφωνα με τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και το ςχετικϐ προγραμματιςμϐ, να υλοποιόςουν τα 
επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 
 

Α.2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ – ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Α.2.1. κοπού και τόχοι τησ ύμβαςησ 

 

κοποί και ςτόχοι τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν φύλαξησ -  προςταςύασ του κτιρύου  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που βρύςκεται ςτον Σαϑρο Αττικόσ, 
Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, για χρονικϐ διϊςτημα εύκοςι τεςςϊρων (24) μηνών απϐ την υπογραφό 
τησ ςϑμβαςησ με δυνατϐτητα παρϊταςησ ϋξι (6) μηνών. 

Η λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ και οι δράςεισ των εκπαιδευτικϊν μονάδων του ΕΚΔΔΑ (ΙΝ.ΕΠ., Ε..Δ.Δ., 
Ι.Σ.Ε.Κ.) υλοποιοφνται όχι μόνο κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, αλλά και μζχρι τισ 22:00 το βράδυ όπου 
ολοκλθρϊνεται θ εκπαίδευςθ των δια ηϊςθσ απογευματινϊν προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. με πλικοσ 
ειςερχόμενων. 

Επειδι, ςτο προςωπικό του ΕΚΔΔΑ δεν υπάρχει ειδικότθτα φφλακα, το δε ΕΚΔΔΑ δεν δφναται του ΕΚΔΔΑ 
να ανταποκρικεί ςτθ φφλαξθ του κτιρίου όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ του, κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ 
εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν φφλαξθσ.  
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Α.2.2 Περιγραφό φυςικού αντικειμϋνου  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ φφλαξθσ – προςταςίασ του κτιρίου του ΕΚΔΔΑ που 
βρίςκεται που βρύςκεται ςτον Σαϑρο Αττικόσ, Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, για χρονικϐ διϊςτημα 
εύκοςι τεςςϊρων (24) μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ με δυνατϐτητα μονομεροϑσ  
παρϊταςησ ϋξι (6) μηνών. 

Σο κτύριο του ΕΚΔΔΑ εύναι επταϐροφο, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου ιςογεύου και υπογεύου, ςυνολικόσ 

ϋκταςησ 11.000 τετραγωνικών μϋτρων.  

 

Ειδικϐτερα οι ώρεσ παροχόσ των υπηρεςιών με ϋνα (1) φϑλακα – ςκοπϐ εύναι οι ακϐλουθεσ: 

1. Σισ καθημερινϋσ απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14.00 μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ.   

2. Σα αββατοκϑριακα απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14.00 μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ 

3. Σισ επύςημεσ αργύεσ απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14.00 μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ.  

 

Οι υπηρεςύεσ θα παραςχεθοϑν ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙΙ τησ παροϑςασ.  

 

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.  

 

Διϊρκεια ςϑμβαςησ 

Εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ  απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ του ςυμφωνητικοϑ. 

 

Δικαύωμα Προαύρεςησ/ παρϊταςη 

 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  διατηρεύ το δικαύωμα μονομεροϑσ παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ μϋχρι ϋξι (6) μόνεσ με τουσ 

ύδιουσ ϐρουσ και το ύδιο μηνιαύο τύμημα. 

 

Τπεργολαβύα 

Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρ. 4.4 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

Σϐποσ παροχόσ των υπηρεςιών 

Κτύριο Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ, Σαϑροσ. 

 

Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολοϑθηςησ 

Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρϊγραφο 6 «Ειδικού Όροι Εκτϋλεςησ» τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

Προαιρϋςεισ  

Παρατϊςεισ  
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Σροποπούηςη ϑμβαςησ 

την παρϊγραφο 4.5.  και 6.4. τησ παροϑςασ διακόρυξησ αναφϋρονται οι περιπτώςεισ υπϐ τισ οπούεσ 

χωρεύ τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ. 

  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ  Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η πηγό χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1.3.2  τησ 

διακόρυξησ. 

Εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ ςε ευρώ χωρύσ Υ.Π.Α. : 100.645,20 (124.800,00 € με Υ.Π.Α.) 

Επιπλϋον, προβλϋπεται δικαύωμα προαύρεςησ εκτιμώμενησ αξύασ 25.161,30 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ 

(31.200,01 € με ΥΠΑ).  

Η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ 

προαύρεςησ, ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 125.806,50 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (156.000,06 € με ΥΠΑ). 

 

Σεκμηρύωςη προώπολογιςμού 

Ο υπολογιςμϐσ τησ αξύασ τησ παροϑςασ διακόρυξησ αποτελεύ το πληρωτϋο ποςϐ, χωρύσ ΥΠΑ, για το 

ςϑνολο τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ (24 μόνεσ), ϐπωσ εκτιμϊται απϐ την αναθϋτουςα αρχό  βϊςει των 

προβλϋψεων τησ κεύμενησ εργατικόσ νομοθεςύασ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η μηνιαύα τιμό  τησ όδη εκτελοϑμενησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ, η οπούα εύχε κριθεύ 

ςϑμφωνη με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και ςυμφϋρουςα για την υπηρεςύα ςτα πλαύςια 

τησ προηγοϑμενησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (4.080,25 ευρώ χωρύσ ΥΠΑ), πολλαπλαςιϊςτηκε με το 

ςϑνολο των μηνών που προβλϋπονται ςτην παροϑςα διακόρυξησ και   προςτϋθηκε ϋνα προσ τα ϊνω 

περιθώριο διαμϐρφωςησ των προςφορών των υποψηφύων με τα εϑλογα περιθώρια κϋρδουσ,, 

προκειμϋνου να αναπτυχθεύ υγιόσ ανταγωνιςμϐσ, κατϐπιν ςυνεκτύμηςησ και των πρϐςφατων  

μεταβολών ςτο ποςϐ του κατώτατου μιςθοϑ (Τ.Α. 107675/2021 , ΥΕΚ/Β’/6263/27-12-2021).   

ημειώνεται ϐτι η ιςχϑουςα προςφερϐμενη τιμό ςτην οπούα κατακυρώθηκε ο προηγοϑμενοσ 

διαγωνιςμϐσ του φορϋα αφοροϑςε το ύδιο ακριβώσ φυςικϐ και οικονομικϐ αντικεύμενο. 

  

Ο τρϐποσ προςδιοριςμοϑ τησ προςφερϐμενησ τιμόσ (τυχϐν κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, ΥΠΑ, πρϐςθετεσ 

επιβαρϑνςεισ) αναφϋρεται ςτισ παραγρϊφουσ 2.6.4 και 5.1 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΔΟΜΗ ΕΕΕ  

Σο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) του ϊρθρου 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 
ςυμπληρώνεται απϐ τον υποψόφιο οικονομικϐ φορϋα, εξϊγεται, αποθηκεϑεται και υποβϊλλεται 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ςε μορφό .pdf (Αποφ. Π1/2390/13) μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. απϐ την ηλεκτρονικό διεϑθυνςη - 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, ενώ πληροφορύεσ για τη 
ςυμπλόρωςό του αναγρϊφονται ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη:  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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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 παροϑςασ περιλαμβϊνει τισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ:  
Μϋροσ I. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ και την αναθϋτουςα  αρχό ό τον 

αναθϋτοντα φορϋα 
Μϋροσ II. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικϐ φορϋα 

Α. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικϐ φορϋα 
Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ εκπροςώπουσ του οικονομικοϑ φορϋα 
Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων οντοτότων 
Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανϐτητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 

οικονομικϐσ φορϋασ  
Μϋροσ III. Κριτόρια αποκλειςμοϑ: (όπωσ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 τησ παρούςασ) 

Α: Λϐγοι αποκλειςμοϑ που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ  
Β: Λϐγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
Γ: Λϐγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυϐτητα, ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων ό επαγγελματικϐ 

παρϊπτωμα και ϊλλοι λϐγοι αποκλειςμοϑ 
Δ: Αμιγώσ εθνικού λϐγοι αποκλειςμοϑ 

Μϋροσ IV. Κριτόρια επιλογόσ: (όπωσ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 2.3 τησ παρούςασ) 
Α. Καταλληλϐτητα 
Β: Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 
Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα 
Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ 

Μϋροσ VI. Σελικϋσ δηλώςεισ. 
 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςυνϋταξε με χρόςη τησ υπηρεςύασ eΕΕΕ, ότοι τησ διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ που 
διαθϋτει η Ε.Ε., το πρϐτυπο ΕΕΕ που απαιτεύται για το ςυγκεκριμϋνο διαγωνιςμϐ. Σα  ΕΕΕ για την 
παρούςα Διακόρυξη ϋχουν αναρτηθεύ, ςε μορφό αρχεύων τϑπου XML και PDF, ςτη διαδικτυακό πϑλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΕΕ  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ]. 

 

 

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/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ & ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΤΛΑΞΗ-ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ  

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει υπηρεςύεσ φϑλαξησ - προςταςύασ του κτιρύου  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  

που βρύςκεται ςτον Σαϑρο Αττικόσ, Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, για  χρονικϐ διϊςτημα ενϐσ (1) 

ϋτουσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, με ϋναρξη αυτόσ εντϐσ του 2021. 

Οι ώρεσ παροχόσ των ζητοϑμενων υπηρεςιών με (1) φϑλακα – ςκοπϐ εύναι οι ακϐλουθεσ:   

1. Σισ καθημερινϋσ απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14.00μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ.  

2. Σα αββατοκϑριακα απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14.00μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ. 

3. Σισ επύςημεσ αργύεσ απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14.00μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ.  

ημειώνεται ότι η ανωτϋρω οριζόμενη χρονικό διϊρκεια παροχόσ των υπηρεςιών εύναι 

δεςμευτικό για τον ανϊδοχο.  

Επιςημαύνεται ότι κϊθε φυςικό πρόςωπο-φύλακασ επιτρϋπεται να απαςχολεύται μϋχρι οκτώ 

(8) ώρεσ ημερηςύωσ και πϊντωσ υπό τον όρο τόρηςησ τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ εργατικόσ 

νομοθεςύασ, απαγορεύεται δε ρητϊ να αναλαμβϊνει περιςςότερεσ τησ μύασ (1) διαδοχικϋσ 

βϊρδιεσ, εφόςον εξαντλεύται το οκτϊωρο. 

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 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. 

 

Οι υποχρεώςεισ του υπεϑθυνου αςφαλεύασ – φϑλακα που θα διαθϋτει ο ανϊδοχοσ εύναι οι εξόσ: 

- Να βρύςκεται ςτο Γραφεύο Τποδοχόσ τησ κεντρικόσ ειςϐδου και να επιβλϋπει την αςφϊλεια 

του κτιρύου, των εργαζομϋνων και  των ειςερχομϋνων και να διαςφαλύζει  την ακεραιϐτητϊ 

τουσ. 

- Να διενεργεύ τακτϋσ επιθεωρόςεισ ςε ϐλο το κτύριο ςτουσ εςωτερικοϑσ και εξωτερικοϑσ 

χώρουσ και περιμετρικϊ του κτιρύου,  και να ελϋγχει ςυχνϊ ϐλεσ τισ ειςϐδουσ. 

- Να τηρεύ ημερολϐγιο κατϊ το χρϐνο φϑλαξησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα τησ παρ. 4 του 

ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016. 

- Να τηρεύ αρχεύο ειςερχομϋνων – εξερχομϋνων ςτο κτύριο και να  καταγρϊφει τα ςτοιχεύα τουσ, 

ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτον Κανονιςμϐ Αςφαλεύασ. 

- Να ςυνεργϊζεται και να ενημερώνει τα αρμϐδια ϐργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για οτιδόποτε ςυμβεύ. 

- Να ϋχει ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ υπεϑθυνουσ υπαλλόλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να εκτελεύ τισ 

νϐμιμεσ εντολϋσ πρϐθυμα και να επεμβαύνει δυναμικϊ ςε περύπτωςη κινδϑνου. 
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Ο φϑλακασ-υπϊλληλοσ του αναδϐχου με τα μϋςα που διαθϋτει πρϋπει να επεμβαύνει ϊμεςα για την 

αποτροπό ό καταςτολό κϊθε δραςτηριϐτητασ ςε βϊροσ των επιτηροϑμενων χώρων, ώςτε να 

αποφευχθοϑν τυχϐν ζημιϋσ του ακινότου ό ατϐμων. ε περύπτωςη μεύζονοσ κινδϑνου ό απειλόσ 

κινδϑνου ό ςυμβϊντοσ που δεν εύναι δυνατϐ να αντιμετωπιςτεύ απϐ το φϑλακα, αυτϐσ πρϋπει να 

ειδοποιόςει ϊμεςα τισ αρμϐδιεσ αςτυνομικϋσ ό ϊλλεσ  αρχϋσ, τον ανϊδοχο και τα  υποδειχθϋντα απϐ το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρϐςωπα. 

Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται 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 προςωπικϐ αυτϐ πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με 

την προβλεπϐμενη απϐ το Ν. 2518/1997 ϊδεια εργαςύασ προςωπικού αςφαλεύασ, η οπούα θα 

πρϋπει να παραμϋνει ςε ιςχϑ καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα ανϊ 

πϊςα ςτιγμό να ζητόςει εγγρϊφωσ απϐ τον ανϊδοχο ϐλα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το απαςχολοϑμενο 

προςωπικϐ, ο δε ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τα προςκομύςει το αργϐτερο εντϐσ τησ επομϋνησ 

ημϋρασ. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊςταςη με τα 

ονϐματα και τα πλόρη ςτοιχεύα των εργαζομϋνων που θα χρηςιμοποιόςει για τη φϑλαξη του κτιρύου 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε περύπτωςη αναγκαύασ αλλαγόσ του προςωπικοϑ,  που θα διαθϋτει τα απαιτοϑμενα 

ςϑμφωνα με την παροϑςα διακόρυξη προςϐντα, ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύ ϊμεςα το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ςχετικό 

επιςτολό του. 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να καταθϋτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ, με ϐλα τα ςτοιχεύα των εργαζομϋνων ανϊ βϊρδια (ονοματεπώνυμο , αρ. 

δελτύου ταυτϐτητασ) που θα καταθϋτει ςτον οριζϐμενο ωσ επϐπτη υπϊλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και ςε μηνιαύα βϊςη ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να καταθϋτει ςτο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ  ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του 

προςωπικοϑ που απαςχολεύ και εξοφλητικό απϐδειξη υπογεγραμμϋνη απϐ τουσ απαςχολοϑμενουσ, 

καθώσ και το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτο ΕΥΚΑ ό ςε ϊλλο φορϋα  των υποχρεωτικών ειςφορών 

αςφϊλιςησ του προςωπικοϑ αυτοϑ. ε μηνιαύα βϊςη οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ 

περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) ΕΥΚΑ ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα 

αςφαλιςτικών ειςφορών.  

Εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ςυντϊξει 

αναλυτικϐ Κανονιςμϐ Αςφαλεύασ με τα καθόκοντα του προςωπικοϑ του αναδϐχου, ανταποκρινϐμενο 

ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οπούοσ θα υπογραφεύ απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη και θα 

προςαρτηθεύ ςτην ςϑμβαςη ωσ παρϊρτημα, θα αποτελεύ δε ουςιώδεσ και αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ.  

Για το λϐγο αυτϐ, οι ενδιαφερϐμενοι υποχρεοϑνται να επιςκεφθοϑν το κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για να 

διαμορφώςουν γνώμη ςχετικϊ με τον Κανονιςμϐ Αςφαλεύασ που θα προτεύνουν. 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ςε ιςχϑ 

Αςφαλιςτόριο υμβϐλαιο Αςτικόσ Ευθϑνησ, ϑψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενϐσ εκατομμυρύου 

(1.000.000,00) Ευρώ ςε επύςημα αναγνωριςμϋνη Αςφαλιςτικό Εταιρεύα, με το οπούο θα καλϑπτονται 

τυχϐν ατυχόματα, ςωματικϋσ βλϊβεσ ό υλικϋσ ζημύεσ που μπορεύ να προκληθοϑν με υπαιτιϐτητα (και 

αμϋλεια) του αναδϐχου. ε περύπτωςη που δεν εύναι ςυνεπόσ ςτην υποχρϋωςό του αυτό, κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ και υποβϊλλεται ςε ϐλεσ τισ ςχετικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ περύ 

προμηθειών του Δημοςύου. 
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Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ  ιδιϐκτητο 

Κϋντρο Λόψησ ημϊτων,  Αναφορών και υντονιςμοϑ,  με δυνατϐτητεσ παρακολοϑθηςησ, ελϋγχου των 

θϋςεων κλπ ςε πραγματικϐ χρϐνο. Επιπλϋον το Κϋντρο θα πρϋπει να ϋχει την δυνατϐτητα τησ 

ηλεκτρονικόσ παρακολοϑθηςησ και ελϋγχου των φυλϊκων. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να εύναι ϋνςτολο, ϊοπλο με τα ςόματα και διακριτικϊ τησ 

επιχεύρηςησ του αναδϐχου, να φϋρει κϊρτα αναγνώριςησ με τη φωτογραφύα, το ονοματεπώνυμο και 

την ιδιϐτητϊ του. Επύςησ πρϋπει να φϋρει κινητϐ τηλϋφωνο, φακϐ ιςχυρόσ δϋςμησ φωτϐσ και 

ςφυρύχτρα. Σο προςωπικϐ  του αναδϐχου θα τηρεύ ημερολϐγιο κατϊ το χρϐνο φϑλαξησ, ςϑμφωνα με τα 

οριζϐμενα τησ παρ. 4 του ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016, ςτο οπούο θα υπογρϊφουν κατϊ την αλλαγό 

τησ βϊρδιασ τϐςο ο απερχϐμενοσ ϐςο και ο αναλαμβϊνων καθόκοντα φϑλαξησ και θα καταγρϊφεται η 

ακριβόσ ώρα τησ αλλαγόσ, καθώσ  και οποιοδόποτε γεγονϐσ ςυμβεύ κατϊ την παροχό τησ υπηρεςύασ.  

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να διαθϋτει τα απαραύτητα ςωματικϊ και πνευματικϊ προςϐντα 

και να εύναι υγιϋσ και ϊριςτα εκπαιδευμϋνο, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτην αποςτολό του.  

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να ϋχει λευκϐ ποινικϐ μητρώο και να γνωρύζει ϊριςτα την ελληνικό 

γλώςςα. 

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να εύναι κϐςμιο, ευπρεπϋσ, ςοβαρϐ, πρϐθυμο, διακριτικϐ και 

εχϋμυθο  και οφεύλει να αποδεικνϑει ανϊλογη ςυμπεριφορϊ, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του χώρου και 

των προςερχομϋνων ςτο κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ 

υπαλλόλου του αναδϐχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει την ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο δε 

ανϊδοχοσ οφεύλει να το πρϊξει εντϐσ 24 ωρών, ϊλλωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να καταγγεύλει τη ςϑμβαςη 

με ϐλεσ τισ προβλεπϐμενεσ νϐμιμεσ κυρώςεισ.  

Ομούωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει απϐ τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη 

οποιουδόποτε προςώπου που για οποιαδόποτε αιτύα κρύνει ακατϊλληλο, ο δε ανϊδοχοσ ϋχει 

υποχρϋωςη να το αντικαταςτόςει εντϐσ 24 ωρών. 

Σο προςωπικϐ που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ αλλαγϋσ 

(εξαιρουμϋνησ τησ περιπτώςεωσ τησ αντικατϊςταςησ κατϐπιν αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμϋνου 

να αναγνωρύζεται απϐ το προςωπικϐ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αλλϊ και να γνωρύζει καλϑτερα τισ ιδιαιτερϐτητεσ 

των φυλαςςϐμενων χώρων. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ με ακρύβεια ϐλουσ τουσ ςχετικοϑσ με τη λειτουργύα επιχειρόςεων 

παροχόσ υπηρεςιών φϑλαξησ Νϐμουσ, αςτυνομικϋσ και ϊλλεσ διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ 

των αρμοδύων οργϊνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εύναι μϐνοσ υπεϑθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη λειτουργύα 

τησ επιχεύρηςόσ του ςϑμφωνα με το νϐμο, αποκλειϐμενησ κϊθε ςχετικόσ ευθϑνησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Επύςησ οφεύλει να τηρεύ ϐλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ και τησ 

νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και πρϐληψησ επαγγελματικοϑ κινδϑνου.  Ο 

ανϊδοχοσ ευθϑνεται μϐνοσ αυτϐσ για κϊθε παρϊβαςό τουσ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ παραβύαςη 

του ανωτϋρω ϐρου, θα καταγγϋλλεται ϊμεςα η ςϑμβαςη με τον ανϊδοχο.  

Καμύα ϋννομη ςχϋςη δεν δημιουργεύται μεταξϑ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του προςωπικοϑ του αναδϐχου που 

αςχολεύται με το ϋργο. Ο ανϊδοχοσ τυγχϊνει ο μοναδικϐσ εργοδϐτησ του ωσ ϊνω προςωπικοϑ και θα 

εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για το προςωπικϐ που απαςχολεύ και τισ 

υποχρεώςεισ που ϋχει προσ αυτϐ απϐ τη ςϑμβαςη εργαςύασ, ϐπωσ και για κϊθε ατϑχημα που τυχϐν θα 

ςυμβεύ ςε αυτϐ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών του απϐ υπαιτιϐτητϊ του, απϐ τυχαύο γεγονϐσ ό 

ελλιπό μϋτρα αςφαλεύασ. Επύςησ ευθϑνεται αποκλειςτικϊ για την αςφϊλιςη του προςωπικοϑ του καθ΄ 

ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ.  





 

74 

 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αςφαλύςει το προςωπικϐ του με δικϋσ του δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ 

ατϑχημα. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθϑνη και υποχρϋωςη για αποζημύωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό 

κϊθε ϊλλη αιτύα, τϐςο κατϊ τη μεταφορϊ του προςωπικοϑ του αναδϐχου, ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ των υπηρεςιών φϑλαξησ. 

Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται απεριϐριςτα για την επανϐρθωςη κϊθε ζημιϊσ που τυχϐν προκληθεύ ςτο κτύριο, 

ςε αντικεύμενο ό ςε οποιοδόποτε πρϐςωπο κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του, καθώσ και για κϊθε 

πρϊξη ό παρϊλειψη του προςωπικοϑ του ό τρύτων κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. ε περύπτωςη 

οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημιϊσ που προκληθεύ ςε τρύτουσ κατϊ ό επ΄ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ του 

ϋργου με υπαιτιϐτητα (και αμϋλεια) του αναδϐχου, υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςό τησ, 

ανεξαρτότωσ ϑψουσ. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για οποιοδόποτε 

ατϑχημα ό τραυματιςμϐ ό βλϊβη ςτην υγεύα του προςωπικοϑ του, του προςωπικοϑ του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ό 

οποιουδόποτε τρύτου, που θα μποροϑςε να ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ απϐ πταύςμα των 

προςτιθϋντων του. ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καλϑπτει και αυτϋσ τισ 

ευθϑνεσ του αναδϐχου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται απϐ το ν. 2518/1997 ςχετικϊ με 

την ϊδεια λειτουργύασ τησ επιχεύρηςόσ του και την ϊδεια εργαςύασ προςωπικοϑ αςφαλεύασ, καθώσ και 

ϐλεσ τισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται απϐ τον ύδιο νϐμο και απϐ την εν γϋνει νομοθεςύα για 

τισ επιχειρόςεισ παροχόσ υπηρεςιών φϑλαξησ. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να φροντύζει, ώςτε να υπϊρχει ανϊ πϊςα ςτιγμό επαρκϋσ και εξειδικευμϋνο 

προςωπικϐ 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 ςϑμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται για την ϊμεςη αντικατϊςταςη του προςωπικοϑ του για λϐγουσ αςθϋνειασ ό 

αδεύασ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ανωτϋρασ βύασ, ό κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ώςτε να 

εκπληρώνει ακριβϐχρονα  και προςηκϐντωσ τισ υποχρεώςεισ του.  

Ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για την ποιϐτητα τησ εργαςύασ του προςωπικοϑ του και για 

την ακριβό εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του απϐ τουσ φϑλακεσ που με ευθϑνη του τοποθετεύ ςτουσ 

χώρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται ςτην 

παροϑςα (τιμό τησ προςφορϊσ του), που θα παραμεύνει ςταθερϐ μϋχρι τη λόξη τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να 

δϑναται να μεταβληθεύ. 

το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό  του αναδϐχου, η νϐμιμη μιςθοδοςύα και τα κϊθε 

εύδουσ δώρα και επιδϐματα του απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ, οι οφειλϐμενεσ απϐ το νϐμο 

εργοδοτικϋσ  ειςφορϋσ για κϊθε εύδουσ κϑρια  ό επικουρικό αςφϊλιςη του εργατικοϑ προςωπικοϑ που 

θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου, οι οποιοιδόποτε φϐροι και κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε 

ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να ςυνεργϊζεται με 

το Κϋντρο για την τόρηςη τησ ςϑμβαςησ. Εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οποιαδόποτε 

αναφορϊ ό πληροφορύα του ζητηθεύ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ θεωρεύ κϊθε πληροφορύα που λαμβϊνει απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ εμπιςτευτικό και οφεύλει να 

μην τη χρηςιμοποιόςει ό αποκαλϑψει ςε ϊλλα πρϐςωπα. Η τόρηςη των καθηκϐντων 

εμπιςτευτικϐτητασ και εχεμϑθειασ του αναδϐχου και των προςώπων που χρηςιμοποιεύ για την 

εκτϋλεςη του ϋργου,  αποτελεύ υποχρϋωςό του για την οπούα ευθϑνεται αποκλειςτικϊ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν όλοι οι όροι που προβλζπονται ςτο  επιςυναπτόμενο ςχζδιο ςφμβαςθσ 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV– ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 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 απαραδϋκτου τησ προςφορϊσ. 

Α. ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ:  

  

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ’ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

1.  

Α. Μικτϋσ αποδοχϋσ απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ 

καθημερινϋσ με πλόρη απαςχϐληςη 

 

Β. Ειςφορϋσ ΕΥΚΑ του εργοδϐτη 

   

2.  

Α. Κϐςτοσ επιδϐματοσ αδεύασ και δώρων Πϊςχα και 

Φριςτουγϋννων 

 

Β. Ειςφορϋσ ΕΥΚΑ του εργοδϐτη ςτον αντύςτοιχο 

προαναφερϐμενο μϋςο ϐρο απαςχολοϑμενου 

προςωπικοϑ καθημερινϋσ με πλόρη απαςχϐληςη 

   

3.  

Α. Κϐςτοσ Κυριακών- Αργιών πλόρουσ απαςχϐληςησ 

 

Β. Ειςφορϋσ ΕΥΚΑ του εργοδϐτη 

   

4.  

Α. Κϐςτοσ αντικαταςτατών εργαζομϋνων ςε κανονικό 

ϊδεια  

 

Β. Ειςφορϋσ ΕΥΚΑ του εργοδϐτη 

   

5.  Ειςφορϋσ υπϋρ ΕΛΠΚ (ϊρθρο 89, παρ. Γ, Ν.3996/2011)    

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

6.  Διοικητικϐ κϐςτοσ και λοιπϊ ϋξοδα  

7.  Εργολαβικϐ κϋρδοσ  

8.  Νϐμιμεσ κρατόςεισ επύ τησ αξύασ τιμολογύου  

9.  

Παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατϐ 

(8%) για υπηρεςύεσ επύ του καθαροϑ ποςοϑ (ϊρθρο 64 

παρ. 2 του Ν. 4172/2013, ϐπωσ ιςχϑει). 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  Ε € (ϊνευ ΥΠΑ)  

ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  Ε € (με ΥΠΑ)  
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ημεύωςη: 

1. Ψσ αριθμϐσ ατϐμων προςδιορύζεται το πλόθοσ των εργαζομϋνων (περιλαμβανομϋνων των 

ατϐμων ςε ρεπϐ) που αντιςτοιχεύ ςτισ απαιτοϑμενεσ εργατοώρεσ και εύναι κοςτολογικϊ 

ιςοδϑναμο και εκφραςμϋνο ςε ϊτομα πλόρουσ απαςχϐληςησ. 

2. Να αναφϋρονται αναλυτικϊ οι ημϋρεσ που λογύζονται ωσ αργύεσ (υποχρεωτικϋσ, προαιρετικϋσ, 

κατ’ ϋθιμο ςϑμφωνα 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 εργαζϐμενο. ϑμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

63/24.10.2013 εγκϑκλιο του ΙΚΑ (Διευκρινιςτικϋσ οδηγύεσ για την καταβολό τησ εργοδοτικόσ 

ειςφορϊσ για τον Ε.Λ.Π.Κ.)  θεωρεύται αδιϊφορο το εύδοσ τησ απαςχϐληςησ των εργαζομϋνων 

– πλόρησ, μερικό ό εκ περιτροπόσ- και ορύζεται το ποςϐ των 20 ευρώ ωσ ποςϐ ειςφορϊσ ανϊ 

εργαζϐμενο ( βλ. και υπ΄αρ. 60/2018 απϐφαςη ΑΕΠΠ). 

4. Οι νϐμιμεσ κρατόςεισ υπολογύζονται επύ των ςτοιχεύων 1 ϋωσ 7 και εύναι ποςοςτϐ 0,1554% επ΄ 

αυτών. 

5. Η παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ 8% ςυνυπολογύζεται υποχρεωτικϊ  ςτην εξαγωγό τησ 

προςφερϐμενησ τιμόσ ( ο υπολογιςμϐσ γύνεται  επύ του αθρούςματοσ των ςτοιχεύων 1 ϋωσ 7). 

6. Σο ςϑνολο και των 9 ςτοιχεύων ςυνδιαμορφώνουν το τελικϐ ϑψοσ τησ οικονομικόσ 

προςφορϊσ. 

7. Σο ςϑνολο τησ προςφορϊσ δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει την προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη. 

8. Οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να υπολογύζουν  εϑλογο ποςοςτϐ διοικητικοϑ κϐςτουσ παροχόσ 

των υπηρεςιών τουσ, των αναλωςύμων, του εργολαβικοϑ τουσ κϋρδουσ και των νομύμων υπϋρ 

του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων.  

9. Για τον υπολογιςμϐ τησ προςφορϊσ το ϋτοσ αντιςτοιχεύ ςε 365 ημϋρεσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ - ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΣΟΩΡΑ  

 

 

Κατηγορύα προςωπικού ………………..………………..………………………………… 

 

 Αποδοχϋσ Σρόποσ Τπολογιςμού 
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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 υπολογιςμοϑ των τιμών ςτη ςτόλη «Σρϐποσ Τπολογιςμοϑ». 
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΤΙΑ-ΦΡΕΩΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

 

ΗΜΕΡΕ ΩΡΕ 
Ώρεσ ανϊ 

κατηγορύα 

ύνολο Ωρών ανϊ 

κατηγορύα 

Ποςοςτό 

Προςαύξηςησ 
ύνολο 

Καθημερινϋσ 

 Πρωύ 06.00-14.00 8    

 Απϐγευμα 14.00-22.00 8    

ϊββατο 

 Πρωύ 06.00-14.00 8    

 Απϐγευμα 14.00-22.00 8    

Κυριακϋσ & Αργύεσ 

 Πρωύ 06.00-14.00 8    

 Απϐγευμα 14.00-22.00 8    

  υνολικϐ ετόςιο εργοδοτικϐ κϐςτοσ  

 υνολικϐ μηνιαύο εργοδοτικϐ κϐςτοσ  

 Μηνιαύα αναλογύα ειςφορϊσ υπϋρ ΕΛΠΚ  

 Μηνιαύο διοικητικϐ κϐςτοσ- Εργολαβικϐ κϋρδοσ-

αναλώςιμα 

 

 Μηνιαύεσ Νϐμιμεσ Κρατόςεισ  

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

Α. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ 

 

Εκδϐτησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικοϑ Ιδρϑματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ: …………………………….. 

Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα1)............................. 

(Διεϑθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα2) .................................................. 

 

Εγγϑηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςοϑ ………………….……. ευρώ3. 

 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυϐμαςτε με την παροϑςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφϑλακτα παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςοϑ των 

ευρώ  …………………………4 υπϋρ του  

(i) [ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΥΜ: ................ 

(διεϑθυνςη) .......................………………………………….., ό 

(ii) [ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) 

.......................………………………………….. ό 

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) .......................………………………………….. 

β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) .......................………………………………….. 

γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) .......................…………………………………..5 

ατομικϊ και για κϊθε μύα απϐ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρο υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, εκ 

τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ,  

για τη ςυμμετοχό του/τησ/τουσ ςϑμφωνα με την (αριθμϐ/ημερομηνύα) ..................... 

Διακόρυξη/Πρϐςκληςη/ Πρϐςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ .....................................................6 τησ/του 

(Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντοσ φορϋα), με καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών  

………… για την ανϊδειξη αναδϐχου για την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ: “(τύτλοσ ςϑμβαςησ)”/ για το/α 

τμόμα/τα ...............7 

Η παροϑςα εγγϑηςη καλϑπτει μϐνο τισ απϐ τη ςυμμετοχό ςτην ανωτϋρω απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ 

του/τησ (υπϋρ ου η εγγύηςη) καθ’ ϐλο τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ. 

Σο παραπϊνω ποςϐ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ 

μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ 

ςασ μϋςα ςε πϋντε ημϋρεσ απϐ την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

                                                           
 

1 Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
2  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
3  Σο ϑψοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςε ςυγκεκριμϋνο 

χρηματικϐ ποςϐ και δε μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ προεκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Αναγρϊφεται 
ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςϐ δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ (ϊρθρο 72 ν. 4112/2016). 

4 ο.π. υπος. 3. 
5  υμπληρώνεται με ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ. 
6  υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών /  υπηρεςιών, κλπ  
7 Εφϐςον η εγγυητικό επιςτολό αφορϊ ςε προςφορϊ τμόματοσ/τμημϊτων τησ 

Διακόρυξησ/Πρϐςκληςησ/Πρϐςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϋγγραφα 
τησ ςϑμβαςησ, ςυμπληρώνεται ο αϑξων αριθμϐσ του/ων τμόματοσ/τμημϊτων για το/α οπούο/α 
υποβϊλλεται προςφορϊ.  
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Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι και την …………………………………………………..8.  

ό 

Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρισ ϐτου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ϐτου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ϐτι 

μποροϑμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη απϐ κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ 

μασ.  

 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον 

πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 

 

Αποδεχϐμαςτε να παρατεύνομε την ιςχϑ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ ςασ, ςτο 

οπούο επιςυνϊπτεται η ςυναύνεςη του υπϋρ ου για την παρϊταςη τησ προςφορϊσ, ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο ….. τησ Διακόρυξησ/Πρϐςκληςησ/Πρϐςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, με την προϒπϐθεςη 

ϐτι το ςχετικϐ αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ9. 

 

 

Βεβαιώνουμε υπεϑθυνα ϐτι το ποςϐ των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ 

και το ποςϐ τησ παροϑςασ, δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να 

εκδύδουμε10. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

                                                           
 

8  ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝΣΡΑΠΕΖΑ: Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ πρϋπει να εύναι μεγαλϑτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ τριϊντα (30) ημϋρεσ του 
χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, ϐπωσ αυτϐσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, εδαφ. δ΄ του ν. 
4112/2016). 

9 Ωρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαφ. ε΄ του ν. 4112/2016. 
10 Ο καθοριςμϐσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών απϐ τισ τρϊπεζεσ που λειτουργοϑν ςτην Ελλϊδα 

θεςμοθετόθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) απϐφαςη του Τπουργοϑ 
Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ ςχετικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό 
επιςτολό. 
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Β. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ 

 

Εκδϐτησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικοϑ Ιδρϑματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ    …………………………….. 

 

Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα1)................................. 

(Διεϑθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα)2................................ 

 

Εγγϑηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςοϑ ………………….……. ευρώ3. 

 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυϐμαςτε με την παροϑςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφϑλακτα παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςοϑ των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπϋρ του:  

(i) [ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΥΜ: ................ 

(διεϑθυνςη) .......................………………………………….., ό 

(ii) [ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) 

.......................………………………………….. ό 

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) ................... 

β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) ................... 

γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεϑθυνςη) .................. (ςυμπληρώνεται με ϐλα τα 

μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ) 

ατομικϊ και για κϊθε μύα απϐ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρο υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, εκ 

τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, 

για την καλό εκτϋλεςη του/ων τμόματοσ/των ..5/ τησ υπ’ αριθ. ..... ςϑμβαςησ “(τίτλοσ ςύμβαςησ)”, 

ςϑμφωνα με την (αριθμϐ/ημερομηνύα) ........................ Διακόρυξη / Πρϐςκληςη / Πρϐςκληςη Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ 6 ........................... τησ/του (Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ φορϋα) με καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών  …………. 

Σο παραπϊνω ποςϐ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ 

μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ 

ςασ μϋςα ςε πϋντε ημϋρεσ απϐ την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ ό 

μϋχρισ ϐτου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ϐτου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ϐτι μποροϑμε να 

θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη απϐ κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ.  

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον 

πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 

                                                           
 

1 Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
2  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
3  Ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςϐ δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ. 
4  Όπωσ υποςημεύωςη 3. 
5 Εφϐςον αφορϊ ανϊθεςη ςε τμόματα ςυμπληρώνεται ο α/α του/ων τμόματοσ/των για τα οπούα 

υπογρϊφεται η ςχετικό ςϑμβαςη. 
6  υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών / υπηρεςιών 
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Βεβαιώνουμε υπεϑθυνα ϐτι το ποςϐ των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ 

και το ποςϐ τησ παροϑςασ, δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να 

εκδύδουμε9. 

 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

                                                           
 

9  Ο καθοριςμϐσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών απϐ τισ τρϊπεζεσ πουλειτουργοϑν ςτην Ελλϊδα 
θεςμοθετόθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) απϐφαςη του Τπουργοϑ 
Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ ςχετικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό 
επιςτολό. 





 

83 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΥΤΛΑΞΗ 

/…../202…. 

την Αθόνα ςόμερα  …………., μεταξϑ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων: 

1) αφενϐσ μεν του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ» (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που εδρεϑει ςτον Σαϑρο Αττικόσ, οδϐσ Πειραιώσ 211 και 

Θρϊκησ 2 με Α.Υ.Μ. 090055935 , Σ΄ Δ.Ο.Τ. Αθηνών και εκπροςωπεύται νϐμιμα για την 

υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ την Πρϐεδρϐ του κα Παραςκευό Δραμαλιώτη, καλοϑμενο 

χϊριν ςυντομύασ «Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», 

2) αφετϋρου δε τησ εταιρύασ με την επωνυμύα ………………, που εδρεϑει ςτη ……………., οδϐσ 

……………….. με Α.Υ.Μ. ……………Δ.Ο.Τ. …………………., νομύμωσ εκπροςωποϑμενη για την 

υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ ……………….. δυνϊμει του αρ…………………. καταςτατικοϑ,  

καλοϑμενη χϊριν ςυντομύασ «ο Ανϊδοχοσ», ϋχοντασ υπϐψη: 

α) την …………απϐφαςη του Δ.. του ΕΚΔΔΑ, με την οπούα αποφαςύςτηκε η προκόρυξη του με αριθ. 

πρωτ. …………..   διαγωνιςμοϑ με ανοικτό διαδικαςύα, για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών φύλαξησ – 

προςταςύασ του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (που ςτα επϐμενα θα ονομϊζεται για ςυντομύα «Ϊργο»)  και το θεςμικϐ πλαύςιο που τον 

διϋπει,  

β)  την αριθ. ……../………..  απϐφαςη του Δ.. του ΕΚΔΔΑ με την οπούα η ανωτϋρω εταιρύα 

ανακηρϑχθηκε ανϊδοχοσ του διαγωνιςμοϑ αυτοϑ, 

γ) την αριθ. πρωτ. ………… Απϐφαςη Ϊγκριςησ Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ ………….και τη με αριθ. 

πρωτ. …………….. Απϐφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ ……………………………………., η οπούα καταχωρόθηκε 

με α/α ……… ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και Εντολών Πληρωμόσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την υπ΄αρ. ..... απϐφαςη 

ϋγκριςησ πολυετοϑσ ανϊληψησ 

δ) τη με αριθ. πρωτ.  ΔΙΔΚ/οικ. 31421/13-09-2019  Απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών με θϋμα 

«Αποδοχό παραύτηςησ και διοριςμϐσ Προϋδρου του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και 

Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» (ΥΕΚ 755/τ. ΤΟΔΔ/19.09.2019), 

ε) ϐτι αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ αποτελοϑν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. 42 του ν. 

4412/2016  

- η υπ΄αρ. πρωτ... διακόρυξη με ϐλα τα παραρτόματϊ τησ 

- η προςφορϊ του Αναδϐχου  

ςυμφωνόθηκαν ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικεύμενο του ϋργου – Τποχρεώςεισ προςωπικού αςφαλεύασ 

Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπηρεςύεσ φϑλαξησ και προςταςύασ του κτιρύου επύ 

τησ οδοϑ Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2. 

Ειδικϐτερα οι ώρεσ παροχόσ των υπηρεςιών με ϋνα (1) φϑλακα – ςκοπϐ εύναι οι ακϐλουθεσ: 
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1. Σισ καθημερινϋσ απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14:00μ.μ. ϋωσ 22:00 μ.μ.  

2. Σα αββατοκϑριακα απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14:00μ.μ. ϋωσ 22:00 μ.μ.  

3. Σισ επύςημεσ αργύεσ απϐ ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., απϐ 14:00μ.μ. ϋωσ 22:00 μ.μ..  

ημειώνεται ότι η ανωτϋρω οριζόμενη χρονικό διϊρκεια παροχόσ των υπηρεςιών εύναι 

δεςμευτικό για τον ανϊδοχο.  

Επιςημαύνεται ότι κϊθε φυςικό πρόςωπο-φύλακασ επιτρϋπεται να απαςχολεύται μϋχρι οκτώ 

(8) ώρεσ ημερηςύωσ και πϊντωσ υπό τον όρο τόρηςησ τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ εργατικόσ 

νομοθεςύασ, απαγορεύεται δε ρητϊ να αναλαμβϊνει περιςςότερεσ τησ μύασ (1) διαδοχικϋσ 

βϊρδιεσ, εφόςον εξαντλεύται το οκτϊωρο. 

Οι υποχρεώςεισ του υπεϑθυνου αςφαλεύασ – φϑλακα που θα διαθϋτει ο ανϊδοχοσ εύναι οι εξόσ: 

- Να βρύςκεται ςτο Γραφεύο Τποδοχόσ τησ κεντρικόσ ειςϐδου και να επιβλϋπει την αςφϊλεια 

του κτιρύου, των εργαζομϋνων και  των ειςερχομϋνων και να διαςφαλύζει την ακεραιϐτητϊ 

τουσ. 

- Να διενεργεύ τακτϋσ επιθεωρόςεισ ςε ϐλο το κτύριο ςτουσ εςωτερικοϑσ και εξωτερικοϑσ 

χώρουσ και  περιμετρικϊ του κτιρύου,  και να ελϋγχει ςυχνϊ ϐλεσ τισ ειςϐδουσ. 

- Να τηρεύ ημερολϐγιο κατϊ το χρϐνο φϑλαξησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα τησ παρ. 4 του 

ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016 

- Να τηρεύ βιβλύο ειςερχομϋνων – εξερχομϋνων ςτο κτύριο και να  καταγρϊφει τα ςτοιχεύα τουσ, 

ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτον Κανονιςμϐ Αςφαλεύασ. 

- Να ςυνεργϊζεται και να ενημερώνει τα αρμϐδια ϐργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για οτιδόποτε ςυμβεύ. 

- Να ϋχει ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ υπεϑθυνουσ υπαλλόλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να εκτελεύ τισ 

νϐμιμεσ εντολϋσ πρϐθυμα και να επεμβαύνει δυναμικϊ ςε περύπτωςη κινδϑνου. 

Ο φϑλακασ-υπϊλληλοσ του αναδϐχου με τα μϋςα που διαθϋτει πρϋπει να επεμβαύνει ϊμεςα για την 

αποτροπό ό καταςτολό κϊθε δραςτηριϐτητασ ςε βϊροσ των επιτηροϑμενων χώρων, ώςτε να 

αποφευχθοϑν τυχϐν ζημιϋσ του ακινότου ό ατϐμων. ε περύπτωςη μεύζονοσ κινδϑνου ό ςυμβϊντοσ που 

δεν εύναι δυνατϐν να αντιμετωπιςτεύ απϐ το φϑλακα, αυτϐσ πρϋπει να ειδοποιόςει ϊμεςα τισ αρμϐδιεσ 

αςτυνομικϋσ ό ϊλλεσ  αρχϋσ, τον ανϊδοχο και τα  υποδειχθϋντα απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρϐςωπα. 

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να εύναι ϋνςτολο, ϊοπλο με τα ςόματα και διακριτικϊ τησ 

επιχεύρηςησ του αναδϐχου, να φϋρει κϊρτα αναγνώριςησ με τη φωτογραφύα, το ονοματεπώνυμο και 

την ιδιϐτητϊ του. Επύςησ πρϋπει να φϋρει κινητϐ τηλϋφωνο, φακϐ ιςχυρόσ δϋςμησ φωτϐσ και 

ςφυρύχτρα.  Σο προςωπικϐ  του αναδϐχου θα τηρεύ ημερολϐγιο κατϊ το χρϐνο φϑλαξησ, ςϑμφωνα με τα 

οριζϐμενα τησ παρ. 4 του ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016 και ςτην προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ, ςτο 

οπούο θα υπογρϊφουν κατϊ την αλλαγό τησ βϊρδιασ τϐςο ο απερχϐμενοσ ϐςο και ο αναλαμβϊνων 

καθόκοντα φϑλαξησ και θα καταγρϊφεται η ακριβόσ ώρα τησ αλλαγόσ, καθώσ και οποιοδόποτε γεγονϐσ 

ςυμβεύ κατϊ την παροχό τησ υπηρεςύασ.  

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να διαθϋτει τα απαραύτητα ςωματικϊ και πνευματικϊ προςϐντα 

και να εύναι υγιϋσ και ϊριςτα εκπαιδευμϋνο, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτην αποςτολό του.  

Σο προςωπικϐ του αναδϐχου διαθϋτει λευκϐ ποινικϐ μητρώο και γνωρύζει ϊριςτα την ελληνικό 

γλώςςα. 
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Σο προςωπικϐ του αναδϐχου πρϋπει να εύναι κϐςμιο, ευπρεπϋσ, ςοβαρϐ, πρϐθυμο, διακριτικϐ και 

εχϋμυθο και οφεύλει να επιδεικνϑει ανϊλογη ςυμπεριφορϊ, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του χώρου και 

των προςερχομϋνων ςτο κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ανϊρμοςτη 

ςυμπεριφορϊ υπαλλόλου του αναδϐχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει την ϊμεςη 

αντικατϊςταςό του, ο δε ανϊδοχοσ οφεύλει να το πρϊξει εντϐσ 24 ωρών, ϊλλωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να 

καταγγεύλει τη ςϑμβαςη με ϐλεσ τισ προβλεπϐμενεσ νϐμιμεσ κυρώςεισ.  

Ομούωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει απϐ τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη 

οποιουδόποτε προςώπου που για οποιαδόποτε αιτύα κρύνει ακατϊλληλο, ο δε ανϊδοχοσ ϋχει 

υποχρϋωςη να το αντικαταςτόςει εντϐσ 24 ωρών. 

Σο προςωπικϐ που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ αλλαγϋσ 

(εξαιρουμϋνησ τησ περιπτώςεωσ τησ αντικατϊςταςησ κατϐπιν αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμϋνου 

να αναγνωρύζεται απϐ το προςωπικϐ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αλλϊ και να γνωρύζει καλϑτερα τισ ιδιαιτερϐτητεσ 

των φυλαςςϐμενων χώρων. 

Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται 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 προςωπικϐ αυτϐ πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με 

την προβλεπϐμενη απϐ το Ν. 2518/1997 ϊδεια εργαςύασ προςωπικού αςφαλεύασ. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει 

το δικαύωμα ανϊ πϊςα ςτιγμό να ζητόςει εγγρϊφωσ απϐ τον ανϊδοχο ϐλα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το 

απαςχολοϑμενο προςωπικϐ, ο δε ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τα προςκομύςει το αργϐτερο εντϐσ 

τησ επομϋνησ ημϋρασ.   

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊςταςη με τα 

ονϐματα και τα πλόρη ςτοιχεύα των εργαζομϋνων που θα χρηςιμοποιόςει για τη φϑλαξη του κτιρύου 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε περύπτωςη αναγκαύασ αλλαγόσ του προςωπικοϑ, θα ειδοποιεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ςχετικό 

επιςτολό του το δε προςωπικϐ πρϋπει ςε κϊθε περύπτωςη  να ϋχει τα απαιτοϑμενα με τη διακόρυξη του 

διαγωνιςμοϑ προςϐντα. 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ, με όλα τα ςτοιχεύα των εργαζομϋνων ανϊ βϊρδια (ονοματεπώνυμο, αρ. 

δελτύου ταυτϐτητασ) που θα καταθϋτει ςτον οριζϐμενο ωσ επϐπτη υπϊλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και ςε μηνιαύα βϊςη ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να καταθϋτει ςτο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του 

προςωπικοϑ που απαςχολεύ και εξοφλητικό απϐδειξη υπογεγραμμϋνη απϐ τουσ απαςχολοϑμενουσ, 

καθώσ και το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτο ΕΥΚΑ ό ςε ϊλλο φορϋα  των υποχρεωτικών ειςφορών 

αςφϊλιςησ του προςωπικοϑ αυτοϑ. ε μηνιαύα βϊςη οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ 

περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) ΕΥΚΑ ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα 

αςφαλιςτικών ειςφορών.  

Εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την υπογραφό τησ παροϑςασ, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ςυντϊξει 

αναλυτικϐ Κανονιςμϐ Αςφαλεύασ με τα καθόκοντα του προςωπικοϑ του, ανταποκρινϐμενο ςτισ 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οπούοσ θα υπογραφεύ απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη και θα 

προςαρτηθεύ ςτην παροϑςα ςϑμβαςη ωσ παρϊρτημα, θα αποτελεύ δε ουςιώδεσ και αναπϐςπαςτο 

μϋρουσ αυτόσ.  

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ  ιδιϐκτητο 

Κϋντρο Λόψησ ημϊτων,  Αναφορών και υντονιςμοϑ,  με δυνατϐτητεσ παρακολοϑθηςησ, ελϋγχου 

των θϋςεων κλπ ςε πραγματικϐ χρϐνο. Επιπλϋον το Κϋντρο θα πρϋπει να ϋχει την δυνατϐτητα τησ 

ηλεκτρονικόσ παρακολοϑθηςησ και ελϋγχου των φυλϊκων. 
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Ο ανϊδοχοσ αναγνωρύζει ϐτι επιςκϋφθηκε τουσ χώρουσ του κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ϋλεγξε τισ 

εγκαταςτϊςεισ και βεβαιώθηκε ϐτι πληροϑν ϐλεσ τισ προϒποθϋςεισ για την απρϐςκοπτη, 

αποτελεςματικό και αςφαλό εργαςύα του προςωπικοϑ του, ςε περύπτωςη δε ατυχόματοσ θα εύναι ο 

μϐνοσ υπεϑθυνοσ. 

Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑει η τεχνικό προςφορϊ του αναδϐχου  και η δόλωςό του (υπο-φϊκελοσ οικονομικόσ 

προςφορϊσ) ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, ϐπωσ ιςχϑει, ςτην οπούα 

αναφϋρει ρητϊ και δεςμεϑεται ϐτι:  

α) Θα απαςχολόςει ………. εργαζϐμενουσ ςτο ϋργο. 

β) Οι ημϋρεσ και οι ώρεσ εργαςύασ εύναι οι ακϐλουθεσ: 

1. Σισ καθημερινϋσ απϐ τισ  06:00 π.μ. ϋωσ τισ 14:00 μ.μ. (1 φϑλακασ) και  απϐ 14:00μ.μ. ϋωσ 22:00 

μ.μ. (1 φϑλακασ).  

2. Σα αββατοκϑριακα απϐ τισ  06:00 π.μ. ϋωσ τισ 14:00 μ.μ. (1 φϑλακασ) και  απϐ 14:00μ.μ. ϋωσ 

22:00 μ.μ. (1 φϑλακασ). 

3. Σισ επύςημεσ αργύεσ απϐ τισ  06:00 π.μ. ϋωσ τισ 14:00 μ.μ. (1 φϑλακασ) και  απϐ 14:00μ.μ. ϋωσ 

22:00 μ.μ. (1 φϑλακασ). 

γ) Η ςυλλογικό ςϑμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζϐμενοι εύναι …………………………  

δ) Σο ϑψοσ του προϒπολογιςμϋνου ποςοϑ που αφορϊ τισ πϊςησ φϑςεωσ  νϐμιμεσ αποδοχϋσ των 

εργαζομϋνων ανϋρχεται ςε ………………….ευρώ. 

ε) Σο ϑψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προϒπολογιςθϋντα ποςϊ ανϋρχεται ςε 

………………ευρώ . 

ΑΡΘΡΟ 2 

Φρηματοδότηςη ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι το ΕΚΔΔΑ. Η δαπϊνη για την εν λϐγω 

ςϑμβαςη βαρϑνει τον ΚΑΕ 0899 του τακτικοϑ προϒπολογιςμοϑ του ΕΚΔΔΑ, των ετών 2022, 2023 και 

2024. 

Για την παροϑςα ςϑμβαςη ϋχει εκδοθεύ η υπ΄αρ. πρωτ. ........... ϋγκριςη δαπϊνησ και η υπ΄αρ. πρωτ..... 

ανϊληψη υποχρϋωςησ καθώσ και  η υπ΄αρ........ ϋγκριςη ανϊληψησ πολυετοϑσ δϋςμευςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Λοιπϋσ υποχρεώςεισ του αναδόχου 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ με ακρύβεια ϐλουσ τουσ ςχετικοϑσ με τη λειτουργύα επιχειρόςεων 

παροχόσ υπηρεςιών φϑλαξησ Νϐμουσ, αςτυνομικϋσ και ϊλλεσ διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ 

των αρμοδύων οργϊνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εύναι μϐνοσ υπεϑθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη λειτουργύα 

τησ επιχεύρηςόσ του ςϑμφωνα με το νϐμο, αποκλειϐμενησ κϊθε ςχετικόσ ευθϑνησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ ϐλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ  και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ 

και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και πρϐληψησ επαγγελματικοϑ 

κινδϑνου. Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται μϐνοσ αυτϐσ για κϊθε παρϊβαςό τουσ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ 

παραβύαςη του ανωτϋρω ϐρου,  θα καταγγϋλλεται ϊμεςα η ςϑμβαςη με τον ανϊδοχο. 

Ο ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μϐνοσ υπεϑθυνοσ για την τόρηςη τησ ιςχϑουςασ 

νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ για την εκτϋλεςη των υποχρεώςεων 
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τησ ςϑμβαςησ.  ε περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ 

υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςό τησ.  

Καμύα ϋννομη ςχϋςη δεν δημιουργεύται μεταξϑ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του προςωπικοϑ του αναδϐχου που 

αςχολεύται με το ϋργο. Ο ανϊδοχοσ τυγχϊνει ο μοναδικϐσ εργοδϐτησ του ϊνω προςωπικοϑ και θα εύναι 

αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για το προςωπικϐ που απαςχολεύ και τισ υποχρεώςεισ 

που ϋχει προσ αυτϐ απϐ τη ςϑμβαςη εργαςύασ, ϐπωσ και για κϊθε ατϑχημα που τυχϐν θα ςυμβεύ ςε 

αυτϐ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών του απϐ υπαιτιϐτητϊ του, απϐ τυχαύο γεγονϐσ ό ελλιπό μϋτρα 

αςφαλεύασ. Επύςησ ευθϑνεται αποκλειςτικϊ για την αςφϊλιςη του προςωπικοϑ του καθ’ ϐλη τη 

διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται για την πληρϐτητα και την ποιϐτητα τησ παρεχϐμενησ υπηρεςύασ.   

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αςφαλύςει το προςωπικϐ του με δικϋσ του δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ 

ατϑχημα. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθϑνη και υποχρϋωςη για αποζημύωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό 

κϊθε ϊλλη αιτύα, τϐςο κατϊ τη μεταφορϊ του προςωπικοϑ του αναδϐχου, ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ των υπηρεςιών φϑλαξησ. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ για 

υπερωριακό απαςχϐληςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικϐ του αναδϐχου. 

Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται απεριϐριςτα για την επανϐρθωςη κϊθε ζημιϊσ που τυχϐν προκληθεύ ςτο 

κτύριο, ςε αντικεύμενο ό ςε οποιοδόποτε πρϐςωπο κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του, καθώσ και για 

κϊθε πρϊξη ό παρϊλειψη του προςωπικοϑ του ό τρύτων κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. ε 

περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημιϊσ που προκληθεύ ςε τρύτουσ κατϊ ό επ’ ευκαιρύα τησ 

εκτϋλεςησ του ϋργου με υπαιτιϐτητα ακϐμα και αμϋλεια του αναδϐχου, υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ 

προσ αποκατϊςταςό τησ, ανεξαρτότωσ ϑψουσ. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ αςτικϊ 

και ποινικϊ για οποιοδόποτε ατϑχημα ό τραυματιςμϐ ό βλϊβη ςτην υγεύα του προςωπικοϑ του, του 

προςωπικοϑ του  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ό οποιουδόποτε τρύτου, που θα μποροϑςε να ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη 

τησ ςϑμβαςησ απϐ πταύςμα των προςτιθϋντων του. ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ η εγγϑηςη καλόσ 

εκτϋλεςησ θα καλϑπτει και αυτϋσ τισ ευθϑνεσ του αναδϐχου. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαλλϊςςεται απϐ κϊθε 

ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό απϐ κϊθε ϊλλη αιτύα, εύτε ςτο προςωπικϐ του αναδϐχου, 

εύτε ςτο προςωπικϐ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εύτε ςε οποιονδόποτε τρύτο, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ό 

και ςε μεταγενϋςτερο χρϐνο λϐγω πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ αυτόσ, τη δε ςχετικό ευθϑνη φϋρει 

αποκλειςτικϊ ο ανϊδοχοσ.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται απϐ το Ν. 2518/1997 ςχετικϊ με 

την ϊδεια λειτουργύασ καθώσ και την ϊδεια εργαςύασ προςωπικοϑ αςφαλεύασ, καθώσ και ϐλεσ τισ 

λοιπϋσ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται απϐ τον ύδιο νϐμο και απϐ την εν γϋει νομοθεςύα που διϋπει  τισ 

επιχειρόςεισ παροχόσ υπηρεςιών φϑλαξησ.  

Ο ανϊδοχοσ εγγυϊται για τη διϊθεςη του αναφερϐμενου ςτην προςφορϊ του προςωπικοϑ, που θα 

διαθϋτει την απαιτοϑμενη ικανϐτητα, ώςτε να ανταποκριθεύ πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ, 

δεςμεϑεται δε ϐτι το προςωπικϐ θα επιδεικνϑει πνεϑμα ςυνεργαςύασ κατϊ τισ επαφϋσ με τισ αρμϐδιεσ 

μονϊδεσ και τα ςτελϋχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να φροντύζει, ώςτε να υπϊρχει ανϊ πϊςα ςτιγμό επαρκϋσ και εξειδικευμϋνο 

προςωπικϐ που να εύναι ςε θϋςει 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 ςϑμβαςησ.  

Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται για την ϊμεςη αντικατϊςταςη του προςωπικοϑ του για λϐγουσ αςθϋνειασ ό 

αδεύασ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ανωτϋρασ βύασ, ό κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ώςτε να 

εκπληρώνει ακριβϐχρονα και προςηκϐντωσ τισ υποχρεώςεισ του.  
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Ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για την ποιϐτητα τησ εργαςύασ του προςωπικοϑ του και για 

την ακριβό εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του απϐ τουσ φϑλακεσ που με ευθϑνη του τοποθετεύ ςτουσ 

χώρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται ςτην 

παροϑςα (τιμό τησ προςφορϊσ του), που θα παραμεύνει ςταθερϐ μϋχρι τη λόξη τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να 

δϑναται να μεταβληθεύ.  

το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό του αναδϐχου, η νϐμιμη μιςθοδοςύα και τα κϊθε 

εύδουσ δώρα και επιδϐματα του απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ, οι οφειλϐμενεσ απϐ το νϐμο 

εργοδοτικϋσ  ειςφορϋσ για κϊθε εύδουσ κϑρια ό επικουρικό αςφϊλιςη του εργατικοϑ προςωπικοϑ που 

θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου, οι οποιοιδόποτε φϐροι και κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε 

ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να ςυνεργϊζεται 

με το Κϋντρο για την τόρηςη τησ ςϑμβαςησ. Εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

οποιαδόποτε αναφορϊ ό πληροφορύα του ζητηθεύ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.. Ο 

εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου υποχρεοϑται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και 

ϋκτακτεσ) που αφοροϑν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό 

λόψη αποφϊςεων.  

Ο ανϊδοχοσ θεωρεύ κϊθε πληροφορύα που λαμβϊνει απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ εμπιςτευτικό και οφεύλει να 

μην τη χρηςιμοποιόςει ό αποκαλϑψει ςε ϊλλα πρϐςωπα. Η τόρηςη των καθηκϐντων 

εμπιςτευτικϐτητασ και εχεμϑθειασ του αναδϐχου και των προςώπων που χρηςιμοποιεύ για την 

εκτϋλεςη του ϋργου,  αποτελεύ υποχρϋωςό του για την οπούα ευθϑνεται αποκλειςτικϊ. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεοϑται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ 

τϐτε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτοϑν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και 

να προςκομύςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 του Ν. 

4412/2016). 

Απαγορεϑεται η εκχώρηςη απϐ τον Ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, των υποχρεώςεων και 

δικαιωμϊτων που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη που θα ςυναφθεύ μεταξϑ αυτοϑ και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτϐσ 

τησ αμοιβόσ του την οπούα μπορεύ να εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. ε περύπτωςη μερικόσ ό 

ολικόσ απομεύωςησ του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ, για λϐγουσ που ϊπτονται ςτισ ςυμβατικϋσ ςχϋςεισ 

μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών (ενδεικτικϊ αναφϋρονται ϋκπτωςη αναδϐχου, διακοπό ςϑμβαςησ 

κ.λπ.), το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθϑνη ϋναντι τησ εκδοχϋωσ Σρϊπεζασ 

ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη/κοινοπραξύα, τα μϋλη που αποτελοϑν την 

ϋνωςη/κοινοπραξύα θα εύναι απϐ κοινοϑ και εισ ολϐκληρον υπεϑθυνα ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την 

εκπλόρωςη ϐλων των απορρεουςών απϐ τη Διακόρυξη υποχρεώςεών τουσ. Συχϐν υφιςτϊμενεσ 

μεταξϑ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχϑ μϐνο ςτισ εςωτερικϋσ τουσ 

ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη δεν δϑναται να προβληθοϑν ϋναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ λϐγοσ 

απαλλαγόσ του ενϐσ μϋλουσ απϐ τισ ευθϑνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων μελών για 

την ολοκλόρωςη τησ ςϑμβαςησ. 

ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανϐτητασ για οποιοδόποτε λϐγο, μϋλοσ τησ ϋνωςησ δεν μπορεύ να 

ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ κατϊ το χρϐνο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, 

τϐτε εϊν οι υποχρεώςεισ οι απορρϋουςεσ απϐ τη ςϑμβαςη μποροϑν να εκπληρωθοϑν απϐ τα 

εναπομεύναντα μϋλη του Αναδϐχου, η ςϑμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ ϋχει και να παρϊγει ϐλα 

τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ με την ύδια τιμό και ϐρουσ. ε κϊθε περύπτωςη δεν θα πρϋπει να 

υπϊρχουν μεταβολϋσ ςτισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ, ϐπωσ αυτϋσ ϋχουν περιγραφεύ ςτην αρχικό 

προςφορϊ. Η δυνατϐτητα εκπλόρωςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ απϐ τα εναπομεύναντα μϋλη θα 
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εξεταςθεύ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφαςύςει ϐτι τα 

εναπομεύναντα μϋλη δεν επαρκοϑν να εκπληρώςουν τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, τϐτε αυτϊ οφεύλουν να 

ορύςουν αντικαταςτϊτη με προςϐντα αντύςτοιχα του μϋλουσ που αξιολογόθηκε ςτην αντύςτοιχη φϊςη 

του διαγωνιςμοϑ. Η αντικατϊςταςη, ωςτϐςο, πρϋπει να εγκριθεύ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςϑμφωνα με τουσ 

ϐρουσ τησ διακόρυξησ τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ που αποτελοϑν και ϐρουσ τησ παροϑςασ. 

ε περύπτωςη λϑςησ, πτώχευςησ ό θϋςησ ςε καθεςτώσ αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ ό ϊλλησ ανϊλογησ κατϊςταςησ ενϐσ εκ των μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η 

ςϑμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται και οι απορρϋουςεσ απϐ τη ςϑμβαςη υποχρεώςεισ βαρϑνουν τα 

εναπομεύναντα μϋλη του αναδϐχου, μϐνο εφϐςον αυτϊ εύναι ςε θϋςη να τισ εκπληρώςουν. Η κρύςη για 

τη δυνατϐτητα εκπλόρωςησ ό μη των ϐρων τησ ςϑμβαςησ εναπϐκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του 

αρμοδύου οργϊνου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε αντύθετη περύπτωςη, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δϑναται να καταγγεύλει τη 

ςϑμβαςη. Επύςησ, ςε περύπτωςη ςυγχώνευςησ, εξαγορϊσ, μεταβύβαςησ τησ επιχεύρηςησ κ.λπ. κϊποιου 

εκ των μελών που απαρτύζουν τον ανϊδοχο, η ςυνϋχιςη ό ϐχι τησ ςϑμβαςησ εναπϐκειται ςτη 

διακριτικό ευχϋρεια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο εξετϊζει εϊν εξακολουθοϑν να ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπο 

του διαδϐχου μϋλουσ οι προϒποθϋςεισ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ. ε περύπτωςη λϑςησ ό πτώχευςησ του 

αναδϐχου, ϐταν αυτϐσ αποτελεύται απϐ μύα εταιρύα, ό θϋςησ τησ περιουςύασ αυτοϑ ςε αναγκαςτικό 

διαχεύριςη ό ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, τϐτε η ςϑμβαςη δϑναται να λυθεύ με μονομερό 

καταγγελύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, επιφυλαςςομϋνων τυχϐν δικαιωμϊτων αποζημύωςησ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ.   

Η υποκατϊςταςη αναδϐχου απαγορεϑεται με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανϊδοχοσ ςε περύπτωςη παρϊβαςησ οποιουδόποτε ϐρου τησ ςϑμβαςησ 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 4 

Αςφαλιςτικό κϊλυψη 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ςε ιςχϑ 

Αςφαλιςτόριο υμβϐλαιο Αςτικόσ Ευθϑνησ, ϑψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενϐσ εκατομμυρύου 

(1.000.000,00) Ευρώ ςε αναγνωριςμϋνη Ελληνικό Αςφαλιςτικό Εταιρεύα, αντύγραφο του οπούου 

επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα, με το οπούο θα καλϑπτονται τυχϐν ατυχόματα, ςωματικϋσ βλϊβεσ ό 

υλικϋσ ζημύεσ που μπορεύ να προκληθοϑν με υπαιτιϐτητα (και αμϋλεια) του αναδϐχου και του 

προςωπικοϑ που απαςχολεύ κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του. ε περύπτωςη που δεν εύναι ςυνεπόσ 

ςτην υποχρϋωςό του αυτό, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ και υποβϊλλεται ςε ϐλεσ τισ ςχετικϋσ κυρώςεισ που 

προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ περύ προμηθειών του Δημοςύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών 

Σο κτύριο του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (Πειραιώσ 211 και 

Θρϊκησ 2, Σαϑροσ Αττικόσ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Διϊρκεια 
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Εικοςιτϋςςερισ  (24) μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ παροϑςασ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  διατηρεύ το δικαύωμα παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ για ϋξι (6) μόνεσ  με τουσ ύδιουσ ϐρουσ 

και το ύδιο μηνιαύο τύμημα, με μονομερό δόλωςη που αςκεύται  πριν απϐ τη λόξη τησ ςϑμβαςησ και 

υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ και παραλαβό των Τπηρεςιών του Έργου 

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, απϐ το Σμόμα 

Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα ειςηγεύται ςτο αρμϐδιο ϐργανο για ϐλα τα 

ζητόματα που αφοροϑν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και ςτην 

εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του Αναδϐχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λϐγω μη 

τόρηςησ των ωσ ϊνω ϐρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφοροϑν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου, 

και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ , υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

Η ανωτϋρω μονϊδα, με απϐφαςό τησ, ορύζει για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ ωσ επϐπτη, με 

καθόκοντα ειςηγητό, υπϊλληλο τησ μονϊδασ, καθώσ και τον αναπληρωτό αυτοϑ.  

Σα καθόκοντα του επϐπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ 

ςϑμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμϐρφωςησ του Αναδϐχου με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. Με 

ειςόγηςη του επϐπτη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον 

Ανϊδοχο που αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.  

Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται απϐ τον Ανϊδοχο ημερολϐγιο, 

ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, η καθημερινό 

απαςχϐληςη του προςωπικοϑ ςε αριθμϐ και ειδικϐτητα, ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα ςτοιχεύα που 

ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Σο ημερολϐγιο ςυνυπογρϊφεται καθημερινϊ απϐ τον 

επϐπτη τησ ςϑμβαςησ, που μπορεύ να ςημειώςει επύ αυτοϑ παρατηρόςεισ για την τόρηςη των ϐρων 

τησ ςϑμβαςησ και φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ. Οι καταγραφϋσ του, που κλεύνουν 

ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, αποτελοϑν ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ απϐ την 

επιτροπό παραλαβόσ.  

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016, η παραλαβό των παρεχϐμενων 

υπηρεςιών γύνεται μηνιαύωσ απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 

ςτο ϊρθρο 221 παρ. 3 και 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016.  

Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτη 

ςϑμβαςη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. 

 Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ, η επιτροπό παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ 

υπηρεςύεσ ό παραδοτϋα, εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη 

του αποφαινομϋνου οργϊνου, (Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με 

παρατηρόςεισ ό την απϐρριψη των παρεχομϋνων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, ςϑμφωνα με τισ 

ακϐλουθεσ παραγρϊφουσ. Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςε τμηματικϋσ παραλαβϋσ.  

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται 

πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει 

τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι 

αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐτητα των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό 

παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ.  

Για την εφαρμογό τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου ορύζονται τα ακϐλουθα:  
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α) την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι, δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη 

απϐφαςη του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λϐγω 

παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να 

εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η 

επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

ό παραδοτϋων τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα 

με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη.  

β) Αν διαπιςτωθεύ ϐτι επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 

αποφαινϐμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα, με την 

επιφϑλαξη των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

Αν παρϋλθει χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ 

του παραδοτϋου απϐ τον Ανϊδοχο και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ ό 

πρωτϐκολλο με παρατηρόςεισ κατϊ τισ ανωτϋρω διακρύςεισ, θεωρεύται ϐτι η παραλαβό ϋχει 

ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.  

Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου, 

πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ τη ςϑμβαςη ϋλεγχοι απϐ επιτροπό που ςυγκροτεύται με 

απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρϐεδροσ 

και τα μϋλη τησ επιτροπόσ παραλαβόσ. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε ϐλεσ τισ 

διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται απϐ την ςϑμβαςη και ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτϐκολλα. 

Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων των 

προβλεπομϋνων απϐ τη ςϑμβαςη ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. Οποιαδόποτε 

ενϋργεια που ϋγινε απϐ την αρχικό επιτροπό παραλαβόσ, δεν λαμβϊνεται υπϐψη. 

Επιςημαύνεται ϐτι ϐταν οι παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

ςϑμβαςησ, ό/και παραβϊςεισ του ϊρθρο 68 του ν. 3863/2010, τα δικαιώματα που απορρϋουν απϐ τη 

ςϑμβαςη δεν ικανοποιοϑνται, καταβϊλλονται ϐμωσ, απϐ τον αποδϋκτη των υπηρεςιών οι αποδοχϋσ 

ςτουσ εργαζϐμενουσ και αποδύδονται οι αςφαλιςτικϋσ τουσ ειςφορϋσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παρ. 5 εδ. β΄ του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010, ϐπωσ ιςχϑει.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σύμημα 

Σο τύμημα για την παροχό των παραπϊνω υπηρεςιών του αναδϐχου ορύζεται ςε …………. χιλιϊδεσ 

…………….  ευρώ (…………………. €) χωρύσ ΥΠΑ μηνιαύωσ. 

Σο ανωτϋρω ςυμβατικϐ τύμημα θα παραμεύνει ςταθερϐ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα αςτικό ό ποινικό ευθϑνη για κϊθε αξύωςη εκ μϋρουσ οποιουδόποτε 

μιςθωτοϑ του αναδϐχου και η υποχρϋωςό του εξαντλεύται πλόρωσ με την καταβολό τησ κατϊ μόνα 

αμοιβόσ του αναδϐχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Σρόποσ πληρωμόσ 

Η τιμό των παρεχϐμενων υπηρεςιών εύναι αυτό που αποτυπώνεται ςτην Οικονομικό Προςφορϊ του 

Αναδϐχου, ςτην οπούα τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη ρητϊ παραπϋμπουν και η οπούα αποτελεύ αναπϐςπαςτο 

μϋροσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ  και μϋνει  αμετϊβλητη καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ. 
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 Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  με την εξϐφληςη του εκατϐ τοισ εκατϐ (100%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που 

παρελόφθηςαν οριςτικϊ. 

Η πληρωμό θα γύνεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκϐμιςη  απϐ τον 

Ανϊδοχο των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται απϐ το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ 

υπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. 

Πριν απϐ κϊθε πληρωμό και ωσ προϒπϐθεςη αυτόσ, εκτϐσ των ανωτϋρω δικαιολογητικών, ο ανϊδοχοσ 

υποχρεοϑται να καταθϋτει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ 

τησ μιςθοδοςύασ του προςωπικοϑ που απαςχολεύ και εξοφλητικό απϐδειξη υπογεγραμμϋνη απϐ τουσ 

απαςχολοϑμενουσ, το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτον Ε.Υ.Κ.Α. ό ςε ϊλλο φορϋα των υποχρεωτικών 

ειςφορών αςφϊλιςησ του προςωπικοϑ αυτοϑ 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 ςχετικϐ βεβαιωτικϐ 

ϋγγραφο που αφορϊ ςτην πληρωμό των ειςφορών.  

Σον ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών, ςτον τϐπο και 

με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Ιδύωσ βαρϑνεται με τισ ακϐλουθεσ 

κρατόςεισ: 

 (α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει και την Τ.Α.  

5143/05.12.2014 (ΥΕΚ 3335 Β΄), ϐπωσ ιςχϑει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ϑψουσ 0,07%, η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 

ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ,  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, 

ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 

1191/14.03.2017, επιβϊλλεται κρϊτηςη ϑψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 

πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςϑμβαςησ και 

(γ) υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 

παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 4 του Ν. 

4782/2021 επιβϊλλεται κρϊτηςη ϑψουσ 0,02%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτϐσ Υ.Π.Α., τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ. Σο ποςϐ αυτϐ παρακρατεύται ςε κϊθε 

πληρωμό απϐ την αναθϋτουςα  αρχό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ του Τπουργεύου Χηφιακόσ 

Διακυβϋρνηςησ. Ο χρϐνοσ, ο τρϐποσ και η διαδικαςύα παρακρϊτηςησ, καθώσ και κϊθε ϊλλο αναγκαύο 

θϋμα για την εφαρμογό τησ ωσ ϊνω κρϊτηςησ εξαρτϊται απϐ την ϋκδοςη τησ προβλεπϐμενησ απϐ την 

παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016 Κ.Τ.Α. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατϐ (3%) και ςτην επ’ αυτοϑ 

ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατϐ (20%).  

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου 

ειςοδόματοσ οκτώ τοισ εκατϐ (8%) για υπηρεςύεσ επύ του καθαροϑ ποςοϑ (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 

4172/2013, ϐπωσ ιςχϑει). 

 Ο Ανϊδοχοσ δεν ϋχει δικαύωμα να εκχωρόςει ϐλη ό μϋροσ τησ απαύτηςόσ του ςε οποιονδόποτε τρύτο, 

παρϊ μϐνο ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

Εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ 

Ο Ανϊδοχοσ, με την υπογραφό τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ κατϋθεςε, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) 

του Ν. 4412/2016, την αρ…………….. εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ τησ 

…………………., ποςού ……………  (4% επύ τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.) και 

χρονικόσ διϊρκειασ αϐριςτου χρϐνου. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ 

αυτό ειδικϐτερα ορύζει. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 

ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδϐχου.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςϑνολϐ  τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και 

ποιοτικό παραλαβό του ςυνϐλου του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτϐκολλο 

οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει 

εκπρϐθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό τησ ωσ ϊνω εγγϑηςησ γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των 

παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.  

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχϑουν τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο 

τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δύκαιου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 

Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον Ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 

βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ 

αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εφαρμϐζει τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ και 

αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και 

πρϐληψησ του επαγγελματικοϑ κινδϑνου. 

Ειδικϊ  ςτην παροϑςα ςϑμβαςη ο  ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των περιπτώςεων α' ϋωσ ςτ' τησ 

παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115 Α΄), ϐπωσ ιςχϑει, εφαρμοζϐμενου και του 

ειδικοϑ ϐρου τησ παραγρϊφου 3 του ωσ ϊνω ϊρθρου. Ειδικϐτερα ωσ προσ την εθνικό εργατικό και 

κοινωνικοαςφαλιςτικό νομοθεςύα ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ϐλουσ τουσ κανϐνεσ του εθνικοϑ 

δικαύου για την εργαςύα (εργατικϐ δύκαιο) και τισ διατϊξεισ για τισ αμοιβϋσ με την υποχρϋσωςη να 

καταβϊλει ϐλεσ τισ νϐμιμεσ αποδοχϋσ  ςτουσ εργαζϐμενουσ, οι οπούεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ 

να εύναι κατώτερεσ των προβλεπϐμενων απϐ το νϐμο ό τισ οικεύεσ ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ  ωσ 

και τισ νϐμιμεσ αςφαλιςτικϋσ καλϑψεισ, τουσ ϐρουσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων, τισ 

λοιπϋσ κοινωνικϋσ παροχϋσ, φϐρουσ, αποζημιώςεισ  κλπ, θα ευθϑνεται δε ϋναντι  των Ελληνικών 

Αρχών για την τόρηςη κϊθε υποχρϋωςησ που προκϑπτει απϐ αυτϋσ. Επύςησ, υποχρεοϑται να 

εκπληρώνει ϐλεσ του τισ υποχρεώςεισ απϋναντι ςτο Δημϐςιο , ςτουσ αςφαλιςτικοϑσ φορεύσ και ςε 

κϊθε τρύτο. 
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το ΕΚΔΔΑ παρϋχεται η δυνατϐτητα για ϋλεγχο των ανωτϋρω, μϋςω των αςφαλιςτικών ταμεύων κλπ 

ςε περύπτωςη δε, που διαπιςτωθεύ παρϊβαςη των παραπϊνω αναφερϐμενων ϐρων, παρϋχεται, πϋραν 

των κυρώςεων που προβλϋπονται ςτο ν. 4412/2016, η δυνατϐτητα να καταγγεύλει ϊμεςα, μονομερώσ 

και αζημύωσ τη ςϑμβαςη. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα αν κϊποιεσ απϐ τισ υπηρεςύεσ 

καλυφθοϑν απϐ προςλόψεισ ό απϐ ϊλλο δημϐςιο φορϋα ό απϐ ϊλλη αιτύα, να μειώςει αναλϐγωσ και 

αζημύωσ τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ και αντιςτούχωσ το τύμημα. 

Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακϐψει αζημύωσ τη ςϑμβαςη ϐταν προκϑπτουν λϐγοι 

ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών του για τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα απϐ προςλόψεισ ό ϊλλο 

δημϐςιο φορϋα ό απϐ ϊλλη αιτύα.  

Και ςτισ δϑο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) ημϋρεσ νωρύτερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Τπεργολαβύα 

Ο Ανϊδοχοσ για την υλοπούηςη του ϋργου, θα χρηςιμοποιόςει τουσ υπεργολϊβουσ που ϋχει 

προςδιορύςει ςτην προςφορϊ του.  

Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ λϐγω ανϊθεςησ τησ 

εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ 

παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 απϐ υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθϑνη του κυρύου 

Αναδϐχου.  

Κατϊ την υπογραφό τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ δηλώνει το ϐνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 

και τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ 

και οι οπούοι εύναι οι εξόσ: ……………………………………………………………………...  

Επιπλϋον, υποχρεοϑται να γνωςτοποιεύ εγγρϊφωσ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κϊθε αλλαγό των πληροφοριών 

αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτοϑμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε 

νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο θα χρηςιμοποιόςει εν ςυνεχεύα ςτην εν λϐγω ςϑμβαςη, προςκομύζοντασ 

τα ςχετικϊ ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του 

Αναδϐχου με υπεργολϊβο/υπεργολϊβουσ τησ ςϑμβαςησ, αυτϐσ υποχρεοϑται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη 

τησ διακοπόσ αυτόσ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/των 

τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ εύτε απϐ τον ύδιο, εύτε απϐ νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ ϋχει ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ 

του υπεργολϊβου ϐςον αφορϊ ςτη χρηματοοικονομικό επϊρκεια – τεχνικό και επαγγελματικό 

ικανϐτητα, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ Διακόρυξησ,  προβλϋπονται ςτη διακόρυξη του 

διαγωνιςμοϑ οι ϐροι ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τισ προϒποθϋςεισ αντικατϊςταςόσ του, οι οπούοι 

αποτελοϑν και ϐρουσ τησ παροϑςασ. Σο ΕΚΔΔΑ επαληθεϑει  του λϐγουσ αποκλειςμοϑ για τουσ 

υπεργολϊβουσ υπϐ τουσ ςχετικοϑσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ τησ Διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ.  

Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετοϑνται οι υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 

4412/2016,  η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να επαληθεϑςει τουσ ωσ ϊνω λϐγουσ και για τμόμα ό 

τμόματα τησ ςϑμβαςησ που ανατύθενται ςε υπεργολϊβουσ. Όταν απϐ την ωσ ϊνω επαλόθευςη 

προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ του υπεργολϊβου, απαιτεύ την αντικατϊςταςό του, 

κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

Ο εργολϊβοσ και ο υπεργολϊβοσ ευθϑνονται αλληλεγγϑωσ και εισ ολϐκληρον ϋναντι των εργαζομϋνων 

για την καταβολό των πϊςησ φϑςεωσ αποδοχών και αςφαλιςτικών ειςφορών. 
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ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθϑνη για την ολοκλόρωςη του ϋργου φϋρει αποκλειςτικϊ  ο 

Ανϊδοχοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Έκπτωςη - Ποινικϋσ ρότρεσ  

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ κηρϑςςεται υποχρεωτικϊ 

ϋκπτωτοσ απϐ την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο ϐνομα του και απϐ κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απϐ αυτόν, 

με απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου 

οργϊνου  

α) αν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ 

υπηρεςύασ, που εύναι ςϑμφωνεσ με τη ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ εντϐσ του ςυμφωνημϋνου 

χρϐνου εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και 

β) εφϐςον δεν παρϊςχει τισ υπηρεςύεσ  μϋςα ςτον ςυμβατικϐ χρϐνο ό το χρϐνο παρϊταςησ που θα του 

δοθεύ, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται ςοτ ϊρθρο 217 του ν. 4412/2016 με την επιφϑλαξη τησ 

επϐμενησ παραγρϊφου.. 

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λϐγου ϋκπτωςησ του Αναδϐχου απϐ ςϑμβαςη παροχόσ υπηρεςιών κατϊ 

την ανωτϋρω περ. β, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ ςτον Ανϊδοχο ειδικό ϐχληςη, η οπούα μνημονεϑει 

τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ 

οφεύλει να προβεύ ο ανϊδοχοσ για τη ςυμμϐρφωςό του, θϋτοντασ προθεςμύα με την πρϐςκληςη 

ανϊλογη με τισ περιςτϊςεισ. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό ϐχληςη, παρόλθε χωρύσ ο 

Ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρϑςςεται αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) 

ημερών απϐ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμϐρφωςησ, με απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. την απϐφαςη προςδιορύζονται οι λϐγοι τησ μη ςυμμϐρφωςησ του Αναδϐχου προσ την ειδικό 

ϐχληςη και αιτιολογεύται η ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λϐγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν. 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ τη ςϑμβαςη  για λϐγουσ που αφοροϑν ςε 

υπαιτιϐτητα του ΕΚΔΔΑ ό ϐταν ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ. 

τον οικονομικϐ φορϋα που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ τη ςϑμβαςη, επιβϊλλεται, με απϐφαςη του 

αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ 

καλεύ τον ενδιαφερϐμενο προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ 

τησ ςϑμβαςησ. 

Επιπλϋον, μπορεύ να επιβληθεύ προςωρινϐσ αποκλειςμϐσ του Αναδϐχου απϐ το ςϑνολο των 

ςυμβϊςεων προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Ν. 

4412/2016, κατϊ τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 74 αυτοϑ. 

Εϊν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη των προβλεπϐμενων 

απϐ τη ςϑμβαςη προθεςμιών, και μϋχρι τη λόξη του χρϐνου παρϊταςησ που του χορηγόθηκε,  

επιβϊλλονται εισ βϊροσ του αναδϐχου κυρώςεισ με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουσςασ αρχόσ 

,ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

ε περύπτωςη πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ ό πλημμελοϑσ παροχόσ των υπηρεςιών 

που δεν ςυνεπϊγονται τη μη παραλαβό τουσ, επιβϊλλονται με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ ποινικϋσ ρότρεσ ποςοϑ 10% τησ αξύασ των αντύςτοιχων υπηρεςιών – τμόματοσ 

τησ ςϑμβαςησ. Σο ςϑνολο των ποινικών ρητρών τησ περύπτωςησ αυτόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 

10% τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. 

Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου. 
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Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον 

ανϊδοχο ϋκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 

ςϑναψησ ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο 

Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη, το 

ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ εκτϐσ Υ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ - καταγγελύα 

Σο ΕΚΔΔΑ μπορεύ, υπϐ τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη 

ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ  

β) ο Ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που 

αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016, και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει 

αποκλειςτεύ απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον Ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 

που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του 

Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

δ) Ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ αμετϊκλητα , κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςη για ϋνα απϐ τα αδικόματα 

που αναδϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρ. 73 του ν. 4412/2016 

ε) Ο ανϊδοχοσ, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ περιϋλθει ςε κατϊςταςη που αποτελοϑςε  

λϐγο αποκλειςμοϑ υπϐ την διαδικαςύα ανϊθεηςσ τησ ςϑμβαςησ. 

ςτ) Επύςησ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να καταγγεύλει τη ςϑμβαςη, εϊν διαπιςτωθεύ ϐτι ςυντρϋχει ςτο 

πρϐςωπο του αναδϐχου μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παρ. 2 και 4 του ϊρθρου 73 

του ν. 4412/2016, υπϐ τισ επιφυλϊξεισ του ανωτϋρω ϊρθρου και ςϑμφωνα με τον οικεύο ϐρο τησ παρ. 

4.6. τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ. Επύςησ αν η υπηρεςύα που παρακολουθεύ τη ςϑμβαςη 

διαπιςτώςει παραβϊςεισ των ϐρων του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010.  

 

ε ϐλεσ 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 πρϐωρη  λϑςη τησ ςϑμβαςησ, ό/και  για οποιαδόποτε τυχϐν ζημύα όθελε υποςτεύ 

εξ αυτοϑ του λϐγου.  

Η ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ από το ΕΚΔΔΔΑ, εφόςον ςυντρϋχει η περύπτωςη τησ 

παραγρϊφου 5 ό τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ οι τελευταύεσ 

ιςχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Ανωτϋρα βύα 
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Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη δεν ευθϑνονται για τη μη εκμπλόρωςη των ςυμβατικών τουσ υποχρεώςεων 

ςτο μϋτρο που η  αδυναμύα εκπλόρωςησ οφεύλεται ςε περιςτατικϊ ανωτϋρασ βύασ. 

Ο ανϊδοχοσ επικαλοϑμενοσ υπαγωγό τησ αδυναμύασ εκπλόρωςησ των υποχρεώςεών του ςε γεγονϐσ 

που εμπύπτει ςτην ϋννοια τησ ανωτϋρασ βύασ, οφεύλει να γνωςτοποιόςει και επικαλεςθεύ προσ το 

ΕΚΔΔΑ τουσ ςχετικοϑσ λϐγουσ και περιςτατικϊ  εντϐσ αποςβεςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών 

απϐ τϐτε που ςυνϋβηςαν, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. Σο ΕΚΔΔΑ 

αποφαςύζει μετϊ απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου προσ αυτϐ οργϊνου.  

Μϐνο η ϋγγραφη αναγνώριςη απϐ το ΕΚΔΔΑ τησ ανωτϋρασ βϊισ που επικαλεύται ο ανϊδοχοσ τον 

απαλλϊςςει απϐ τισ ςυνϋπειεσ τησ εκπρϐθεςμησ ό μη κατϊλληλα εκπλόρωςησ τησ ςϑμβαςησ.  

ΑΡΘΡΟ 17 

Ολοκλόρωςη ςυμβατικού αντικειμϋνου 

Η ςϑμβαςη θεωρεύται ϐτι ϋχει ολοκληρωθεύ, ϐταν παραληφθοϑν οριςτικϊ, ποςοτικϊ και 

ποιοτικϊ οι υπηρεςύεσ, αποπληρωθεύ το ςυμβατικϐ τύμημα και εκπληρωθοϑν και οι τυχϐν λοιπϋσ 

ςυμβατικϋσ ό νϐμιμεσ υποχρεώςεισ και απϐ τα δϑο ςυμβαλλϐμενα μϋρη και αποδεςμευθεύ η εγγυητικό 

επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.  

ΑΡΘΡΟ 18 

Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των 

αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ κατ΄ εφαρμογό των ϊρθρων 218, 219 και 220 Ν. 

4412/2016, καθώσ και κατ΄ εφαρμογό των ςυμβατικών ϐρων να αςκόςει προςφυγό για λϐγουσ 

νομιμϐτητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη ςϑμβαςη μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα 

(30) ημερών απϐ την ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. 

Η εμπρϐθεςμη ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλϐμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ 

αποφαςύζει το αρμοδύωσ αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη  τησ επιτροπόσ 

παραλαβόσ, εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ θεωρεύται ωσ 

ςιωπηρώσ απορριφθεύςα.  

Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φϑςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. 

Αν κατϊ τησ απϐφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα η προςφυγό ό αν 

απορριφθεύ αυτό απϐ το αποφαινϐμενο αρμοδύωσ ϐργανο, η απϐφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν 

αςκηθεύ εμπρϐθεςμα προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απϐφαςησ μϋχρι αυτό να 

οριςτικοποιηθεύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Εχεμύθεια – Προςωπικϊ δεδομϋνα 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' ϐλη την διϊρκεια τησ 

ϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λϑςη 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 ςϑνολο 

του ϋργου που θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η 

υποχρϋωςη αυτό επεκτεύνεται  και ςτο προςωπικϐ του, καθώσ και ςε κϊθε τυχϐν υπεργολϊβο 

απαςχολεύ ςχετικϊ. 
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ε περύπτωςη ουςιώδουσ παραβύαςησ των υποχρεώςεωσ τόρηςησ τησ εμπιςτευτικϐτητασ κατϊ τα 

ανωτϋρω, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει δικαύωμα να καταγγεύλει ϊμεςα τη ςϑμβαςη, με ϐλεσ τισ ςυνακϐλουθεσ 

ςυνϋπειεσ. ε κϊθε δε περύπτωςη ϋχει δικαύωμα να διεκδικόςει την αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε 

τυχϐν ζημύασ όθελε υποςτεύ απϐ την αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του Αναδϐχου. 

Σα αντιςυμβαλλϐμενα μϋρη αναλαμβϊνουν να τηροϑν τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ την 
εφαρμογό του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ 
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα των 
δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 95/46/ΕΚ (Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Προςταςύασ 
Δεδομϋνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικϐτερα: 

Α) Ψσ προσ την επεξεργαςύα απϐ το ΕΚΔΔΑ των προςωπικών δεδομϋνων του Αναδϐχου 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςτηθϋντων/ςυνεργατών/δανειζϐντων εμπειρύα/υπεργολϊβων του, 
ιςχϑουν τα παρακϊτω: 

Ο Ανϊδοχοσ ςυναινεύ ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ εκτϋλεςησ τησ παροϑςασ δημϐςιασ ςϑμβαςησ και 
επιτρϋπει ςτο ΕΚΔΔΑ να προβεύ ςε αναζότηςη-επιβεβαύωςη ϐλων των αναγκαύων δικαιολογητικών, 
καθώσ και ςτην αναγκαύα επεξεργαςύα και διατόρηςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και ςτην 
ανταλλαγό πληροφοριών με ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. 

Σο ΕΚΔΔΑ  αποθηκεϑει και επεξεργϊζεται τα ςτοιχεύα προςωπικών δεδομϋνων του Αναδϐχου που 
εύναι αναγκαύα για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ,  την εκπλόρωςη των μεταξϑ τουσ ςυναλλαγών και την 
εν γϋνει ςυμμϐρφωςό τησ με νϐμιμη υποχρϋωςη, ςε ϋγχαρτο αρχεύο και ςε ηλεκτρονικό βϊςη με 
υψηλϊ χαρακτηριςτικϊ αςφαλεύασ με πρϐςβαςη αυςτηρώσ και μϐνο ςε εξουςιοδοτημϋνα πρϐςωπα ό 
παρϐχουσ υπηρεςιών ςτουσ οπούουσ αναθϋτει την εκτϋλεςη ςυγκεκριμϋνων εργαςιών για λογαριαςμϐ 
τησ και οι οπούοι διενεργοϑν πρϊξεισ επεξεργαςύασ προςωπικών δεδομϋνων. 

Σο ΕΚΔΔΑ θα προβεύ ςε ςυλλογό και επεξεργαςύα (π.χ. ςυλλογό, καταχώριςη, οργϊνωςη,  
αποθόκευςη, μεταβολό, διαγραφό, καταςτροφό κ.λπ.), για τουσ ανωτϋρω αναφερϐμενουσ ςκοποϑσ, 
των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ϐπωσ: (α) επύςημων ςτοιχεύων ταυτοπούηςησ, (β) ςτοιχεύων 
επικοινωνύασ, (γ) δεδομϋνων και πληροφοριών κοινωνικοαςφαλιςτικών και φορολογικών 
απαιτόςεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) ςτοιχεύων πληρωμόσ, χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
και λογαριαςμών, (ςτ) δεδομϋνων ειδικόσ κατηγορύασ, των οπούων η ςυλλογό και επεξεργαςύα 
επιβϊλλεται απϐ τουσ ϐρουσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, ςκοποϑσ αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο 
ςυμφϋρον, ό ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ. 

Σα προςωπικϊ δεδομϋνα του Αναδϐχου και των ςυνεργατών του (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
δανειζϐντων εμπειρύα/υπεργολϊβων) αποθηκεϑονται για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με τη διϊρκεια τησ 
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, και μετϊ τη λόξη αυτόσ για χρονικϐ διϊςτημα δϋκα ετών για μελλοντικοϑσ 
φορολογικοϑσ-δημοςιονομικοϑσ ό ελϋγχουσ χρηματοδοτών ό ϊλλουσ προβλεπϐμενουσ ελϋγχουσ απϐ 
την κεύμενη νομοθεςύα, εκτϐσ εϊν η νομοθεςύα προβλϋπει διαφορετικό περύοδο διατόρηςησ. ε 
περύπτωςη εκκρεμοδικύασ αναφορικϊ με δημϐςια ςϑμβαςη τα δεδομϋνα τηροϑνται μϋχρι το πϋρασ τησ 
εκκρεμοδικύασ. 

Καθ’ ϐλη την διϊρκεια που η Αναθϋτουςα Αρχό τηρεύ και επεξεργϊζεται τα προςωπικϊ δεδομϋνα ο 
Ανϊδοχοσ ϋχει δικαύωμα ενημϋρωςησ, πρϐςβαςησ, φορητϐτητασ, διϐρθωςησ, περιοριςμοϑ, διαγραφόσ 
ό και εναντύωςησ υπϐ ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ προβλεπϐμενεσ απϐ το νομοθετικϐ πλαύςιο. 

Δεν επιτρϋπεται η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για ςκοπϐ διαφορετικϐ απϐ 
αυτϐν για τον οπούο ϋχουν ςυλλεχθεύ παρϊ μϐνον υπϐ τουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 24 
του ν. 4624/2019. 

Η διαβύβαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ το ΕΚΔΔΑ ςε ϊλλο δημϐςιο φορϋα επιτρϋπεται 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 26 του ωσ ϊνω νϐμου, εφϐςον εύναι απαραύτητο για την εκτϋλεςη των 
καθηκϐντων του ό του τρύτου φορϋα ςτον οπούο διαβιβϊζονται τα δεδομϋνα και εφϐςον πληροϑνται 
οι προϒποθϋςεισ που επιτρϋπουν την επεξεργαςύα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 24 του ύδιου νϐμου. 
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Σα ςτοιχεύα επικοινωνύασ με τον υπεϑθυνο για την προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων του 
ΕΚΔΔΑ  εύναι τα ακϐλουθα (email:dpo@ekdd.gr /τηλ. 210 6090059). 

 

B) Ψσ προσ την επεξεργαςύα απϐ τον Ανϊδοχο προςωπικών δεδομϋνων ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ των 
ςυμβατικών του υποχρεώςεων ιςχϑουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικϐτερα, ιςχϑουν τα 
παρακϊτω: 

α) ο Ανϊδοχοσ (εκτελών την επεξεργαςύα) επεξεργϊζεται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα μϐνο 
βϊςει καταγεγραμμϋνων εντολών του ΕΚΔΔΑ (υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ),  

β) διαςφαλύζει ϐτι τα πρϐςωπα που εύναι εξουςιοδοτημϋνα να επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα 
προςωπικοϑ χαρακτόρα ϋχουν αναλϊβει δϋςμευςη τόρηςησ εμπιςτευτικϐτητασ ό τελοϑν υπϐ τη 
δϋουςα κανονιςτικό υποχρϋωςη τόρηςησ εμπιςτευτικϐτητασ,  

γ) λαμβϊνει ϐλα τα απαιτοϑμενα μϋτρα δυνϊμει του ϊρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεύ τουσ ϐρουσ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2 και 4 για την πρϐςληψη ϊλλου 
εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα,  

ε) λαμβϊνει υπϐψη τη φϑςη τησ επεξεργαςύασ και επικουρεύ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ με τα 
κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, ςτον βαθμϐ που αυτϐ εύναι δυνατϐ, για την εκπλόρωςη 
τησ υποχρϋωςησ του υπευθϑνου επεξεργαςύασ να απαντϊ ςε αιτόματα για ϊςκηςη των 
προβλεπϐμενων δικαιωμϊτων του υποκειμϋνου των δεδομϋνων,  

ςτ) ςυνδρϊμει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ςτη διαςφϊλιςη τησ ςυμμϐρφωςησ προσ τισ υποχρεώςεισ 
που απορρϋουν απϐ τα ϊρθρα 32 ϋωσ 36 ΓΚΠΔ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τη φϑςη τησ επεξεργαςύασ και 
τισ πληροφορύεσ που διαθϋτει ο εκτελών την επεξεργαςύα,  

ζ) κατ’ επιλογό του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, διαγρϊφει ό επιςτρϋφει ϐλα τα δεδομϋνα προςωπικοϑ 
χαρακτόρα ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ μετϊ το πϋρασ τησ παροχόσ υπηρεςιών επεξεργαςύασ και 
διαγρϊφει τα υφιςτϊμενα αντύγραφα,   

η) θϋτει ςτη διϊθεςη του υπευθϑνου επεξεργαςύασ κϊθε απαραύτητη πληροφορύα προσ απϐδειξη τησ 
ςυμμϐρφωςησ προσ τισ υποχρεώςεισ που θεςπύζονται ςτο παρϐν ϊρθρο και επιτρϋπει και διευκολϑνει 
τουσ ελϋγχουσ, περιλαμβανομϋνων των επιθεωρόςεων, που διενεργοϑνται απϐ τον υπεϑθυνο 
επεξεργαςύασ ό απϐ ϊλλον ελεγκτό εντεταλμϋνο απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργαςύα δεν προςλαμβϊνει ϊλλον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα χωρύσ 
προηγοϑμενη ειδικό ό γενικό γραπτό ϊδεια του υπευθϑνου επεξεργαςύασ.  

 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ την κεύμενη εθνικό και ενωςιακό νομοθεςύα περύ προςταςύασ 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και να ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τουσ ϐρουσ τησ παρεπϐμενησ 

ςϑμβαςησ ανϊθεςησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που θα υπογραφεύ μεταξϑ των 

μερών. Η παρϊβαςη οποιουδόποτε ϐρου τησ ςϑμβαςησ που θα υπογραφεύ κατϊ τα ανωτϋρω, 

θεωρεύται παρϊβαςη ουςιώδουσ ϐρου τησ παροϑςασ και ςυνεπϊγεται δικαύωμα και λϐγο  

καταγγελύασ τησ παροϑςασ κυρύασ ςϑμβαςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Σρόποσ επικοινωνύασ – γλώςςασ ςύμβαςησ 

Η ϋγγραφη επικοινωνύα μεταξϑ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Αναδϐχου (ϋγγραφα, διοικητικϋσ εντολϋσ κ.α.) 

θα πραγματοποιεύται ταχυδρομικϊ, τηλεγραφικϊ, τηλεομοιοτυπικϊ ό με ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. ε 
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κϊθε περύπτωςη ο αποςτολϋασ λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο για να εξαςφαλύςει την παραλαβό του 

εγγρϊφου και την απϐδειξό τησ.  

Η γλώςςα τησ ςϑμβαςησ εύναι η Ελληνικό, κϊθε επικοινωνύα μεταξϑ του Αναδϐχου και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

γύνεται ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι ϐροι τησ με αριθ. 

πρωτ. ................................... Διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ. 

Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα προςπαθοϑν να ρυθμύζουν βϊςει τησ καλόσ πύςτησ και των 

ςυναλλακτικών ηθών, κϊθε διαφορϊ, που τυχϐν θα προκϑψει ςτισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ. 

Για κϊθε διαφωνύα που θα ανακϑψει ςχετικϊ με την παροϑςα ςϑμβαςη, καθώσ και απϐ την εκτϋλεςό 

τησ, αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  Κοινοτικϐ και 

το Ελληνικϐ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Σελικϋσ διατϊξεισ 

Όλοι  ανεξαιρϋτωσ οι ϐροι τησ παροϑςασ ςυνομολογοϑνται ωσ ουςιώδεισ. 

Σο κεύμενο τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ (μετϊ των παραρτημϊτων τησ) περιλαμβϊνει τουσ ϐρουσ και τισ 

δεςμεϑςεισ μεταξϑ των μερών και κατιςχϑει παντϐσ ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο ςτηρύζεται. Για τυχϐν 

θϋματα που δε ρυθμύζονται ρητώσ απϐ τη ςϑμβαςη, ό ςε περύπτωςη που ανακϑψουν αντικρουϐμενοι - 

αντιφατικού ϐροι και διατϊξεισ αυτόσ, θα λαμβϊνονται υπϐψη κατϊ ςειρϊ η Διακόρυξη και τα 

ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, η οικονομικό προςφορϊ του Αναδϐχου και, τϋλοσ, η τεχνικό του προςφορϊ. 

Όλοι οι ϐροι τησ παροϑςασ ςυνομολογοϑνται ωσ ουςιώδεισ. 

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι όροι τησ με αριθ. πρωτ. ……/……. Διακόρυξησ, που αποτελεύ 

αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ, οι ϐροι τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του 

αναδϐχου.  

Συχϐν τροποποιόςεισ τησ παροϑςασ ϑμβαςησ θα πρϋπει να εύναι απολϑτωσ ςυμβατϋσ προσ τη 

Διακόρυξη, την πρϊξη κατακϑρωςησ και την προςφορϊ, χωρύσ να τη μεταβϊλουν ουςιωδώσ. Συχϐν 

τροποποιόςεισ ό προςθόκεσ ςυνομολογοϑνται αποκλειςτικϊ και μϐνο εγγρϊφωσ. Για τυχϐν θϋματα 

που δεν ρυθμύζονται απϐ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ, ιςχϑουν οι διατϊξεισ των νομοθετημϊτων περύ 

προμηθειών του Δημοςύου, οι διατϊξεισ που διϋπουν την διακόρυξη του διαγωνιςμοϑ, καθώσ και οι 

ςχετικϋσ διατϊξεισ του Α.Κ., απϐ τισ οπούεσ διϋπεται η παροϑςα. 

Η μη ϊςκηςη εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α μύα ό περιςςϐτερεσ φορϋσ οποιουδόποτε δικαιώματοσ ό 

δικαιωμϊτων που παρϋχονται ςε αυτϐ απϐ την παροϑςα ςϑμβαςη ό το νϐμο, δεν εύναι οϑτε θεωρεύται 

ανοχό, τροποπούηςη ϐρου ό αποδυνϊμωςη του δικαιώματϐσ του, αλλϊ δικαιοϑται να αςκόςει τϋτοιο ό 

τϋτοια δικαιώματα, οποτεδόποτε το κρύνει ςκϐπιμο ό επιθυμητϐ προσ προςταςύα των ςυμφερϐντων 

του, επικαλοϑμενο το δικαύωμα που εύχε, αλλϊ δεν εύχε αςκόςει ςτο παρελθϐν.  
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Η παροϑςα ςυντϊχθηκε ςε δϑο (2) πρωτϐτυπα, τα οπούα, αφοϑ αναγνώςθηκαν, υπεγρϊφηςαν απϐ τα 

ςυμβαλλϐμενα μϋρη ωσ ακολοϑθωσ, ϋλαβε δε κϊθε μϋροσ απϐ ϋνα. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

Για τον Ανϊδοχο 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  

  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ Ε ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑ ΣΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ Ε ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑ 

ΣΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

 

την Αθόνα, ςόμερα, την  ……/…/2022, τα παρακϊτω ςυμβαλλϐμενα μϋρη: 

α) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ» 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που εδρεϑει ςτον Σαϑρο Αττικόσ, οδϐσ Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2 με Α.Υ.Μ. 090055935, 

Α΄ Δ.Ο.Τ. Αθηνών και εκπροςωπεύται νϐμιμα για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ την Πρϐεδρϐ του κ. 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ, καλοϑμενο εφεξόσ, χϊριν ςυντομύασ, «ο υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ» και 

β) η εταιρύα με την επωνυμύα «………..»,   που   εδρεϑει  ςτη Αθόνα, οδϐσ ………………..και εκπροςωπεύται 

νϐμιμα για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ τον …………… , δυνϊμει του αρ ………… καταςτατικοϑ, 

καλοϑμενη εφεξόσ, χϊριν ςυντομύασ, «ο εκτελών την επεξεργαςύα», 

ςυμφώνηςαν, ςυνομολϐγηςαν και ϋκαναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα:. 

Άρθρο 1- Οριςμού 

Για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ: 

(α) Ψσ «δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα» νοεύται κϊθε πληροφορύα που αφορϊ ταυτοποιημϋνο ό 

ταυτοποιόςιμο φυςικϐ πρϐςωπο («υποκεύμενο των δεδομϋνων»). 

(β) Ψσ «επεξεργαςύα» νοεύται κϊθε πρϊξη ό ςειρϊ πρϊξεων που πραγματοποιεύται με ό χωρύσ τη 

χρόςη αυτοματοποιημϋνων μϋςων, ςε δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ό ςε ςϑνολα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ η ςυλλογό, η καταχώριςη, η οργϊνωςη, η διϊρθρωςη, η αποθόκευςη, η 

προςαρμογό ό η μεταβολό, η ανϊκτηςη, η αναζότηςη πληροφοριών, η χρόςη, η κοινολϐγηςη με 

διαβύβαςη, η διϊδοςη ό κϊθε ϊλλη μορφό διϊθεςησ, η ςυςχϋτιςη ό ο ςυνδυαςμϐσ, ο περιοριςμϐσ, η 

διαγραφό ό η καταςτροφό. 

(γ) Ψσ «υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ» νοεύται το φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, η δημϐςια αρχό, η υπηρεςύα ό 

ϊλλοσ φορϋασ που, μϐνα ό απϐ κοινοϑ με ϊλλα, καθορύζουν τουσ ςκοποϑσ και τον τρϐπο τησ 

επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

(δ) Ψσ «εκτελών την επεξεργαςύα» νοεύται το φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, η δημϐςια αρχό, η υπηρεςύα 

ό ϊλλοσ φορϋασ που επεξεργϊζεται δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα για λογαριαςμϐ του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ. 

(ε) Ψσ «παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα»  νοεύται η παραβύαςη τησ αςφϊλειασ που 

οδηγεύ ςε τυχαύα ό παρϊνομη καταςτροφό, απώλεια, μεταβολό, ϊνευ ϊδειασ κοινολϐγηςη ό πρϐςβαςη 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που διαβιβϊςτηκαν, αποθηκεϑτηκαν ό υποβλόθηκαν κατ’ ϊλλο 

τρϐπο ςε επεξεργαςύα. 

(ςτ) Ψσ «εποπτικό αρχό» νοεύται η ανεξϊρτητη δημϐςια αρχό που ςυγκροτεύται απϐ κρϊτοσ μϋλοσ 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 51 του ΓΚΠΔ 2016/679. 

(ζ) Ψσ «τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα αςφαλεύασ» νοοϑνται τα μϋτρα που αποςκοποϑν ςτην 

προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ την τυχαύα ό παρϊνομη καταςτροφό, 
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απώλεια, μεταβολό, ϊνευ ϊδειασ κοινολϐγηςη ό πρϐςβαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

διαβιβϊςτηκαν, αποθηκεϑτηκαν ό υποβλόθηκαν κατ’ ϊλλο τρϐπο ςε επεξεργαςύα. 

Άρθρο 2 – Πλαύςιο επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, με την  Α/ 1/2021 ςϑμβαςη (εφεξόσ «κϑρια ςϑμβαςη»), ϋχει αναθϋςει 

ςτον εκτελοϑντα την υπηρεςύεσ φϑλαξησ και προςταςύασ του κτιρύου επύ τησ οδοϑ Πειραιώσ 211 και 

Θρϊκησ 2, του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).  το πλαύςιο 

εκτϋλεςησ τησ κϑριασ  ςϑμβαςησ και αποκλειςτικϊ γι’ αυτϐ το ςκοπϐ, ο εκτελών την επεξεργαςύα 

επεξεργϊζεται, για λογαριαςμϐ του υπευθϑνου επεξεργαςύασ και υπϐ τισ οδηγύεσ – εντολϋσ του, τα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που περιϋχονται ςτο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 1. 

κοπϐσ τησ παροϑςασ εύναι να οριςτεύ ο δεϑτεροσ ςυμβαλλϐμενοσ εκτελών την επεξεργαςύα για τα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που ορύζονται ςτο Προςϊρτημα 1 και να διαςφαλύςει ϐτι ο 

εκτελών την επεξεργαςύα ςυμμορφώνεται με την κεύμενη ενωςιακό και εθνικό νομοθεςύα για την 

προςταςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα (εφεξόσ «εφαρμοςτϋο δύκαιο»). 

Άρθρο 3 – Τποχρεώςεισ του υπευθύνου επεξεργαςύασ 

Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ςυμφωνεύ και εγγυϊται: 

1. ϐτι επεξεργϊζεται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που περιϋχονται ςτο Προςϊρτημα 1, που 

κοινοπούηςε ςτον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα, ςϑμφωνα με το εφαρμοςτϋο δύκαιο περύ προςταςύασ 

των δεδομϋνων και την παροϑςα και 

2. ϐτι ϋχει υποδεύξει και θα υποδεικνϑει καθ’ ϐλη τη διϊρκεια των δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα να επεξεργϊζεται τα 

διαβιβαζϐμενα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα αποκλειςτικϊ για λογαριαςμϐ του και ςϑμφωνα με 

το εφαρμοςτϋο δύκαιο περύ προςταςύασ των δεδομϋνων και την παροϑςα.   

Άρθρο 4 – Τποχρεώςεισ του εκτελούντοσ την επεξεργαςύα 

Ο εκτελών την επεξεργαςύα ςυμφωνεύ και εγγυϊται: 

1. ϐτι αντιμετωπύζει ϐλα τα προςωπικϊ δεδομϋνα που επεξεργϊζεται για λογαριαςμϐ του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ ωσ αυςτηρώσ εμπιςτευτικϊ. Σα προςωπικϊ δεδομϋνα δεν μποροϑν να αντιγραφοϑν, να 

μεταφερθοϑν ό να υποςτοϑν ϊλλη επεξεργαςύα που ϋρχεται ςε ςϑγκρουςη με τισ οδηγύεσ – εντολϋσ 

του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, εκτϐσ εϊν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων ϋχει προηγουμϋνωσ 

ςυμφωνόςει γραπτώσ. 

2. ϐτι ϐλα ανεξαιρϋτωσ τα πρϐςωπα που εύναι εξουςιοδοτημϋνα απϐ τον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα 

να επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα α) δεςμεϑονται για την τόρηςη 

εμπιςτευτικϐτητασ, β)  και επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα με βϊςη τισ οδηγύεσ – εντολϋσ του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ, το εφαρμοςτϋο δύκαιο περύ προςταςύασ των δεδομϋνων και την παροϑςα, γ) ϋχουν 

πρϐςβαςη μϐνο ςτισ απολϑτωσ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και δεδομϋνα για τη διενϋργεια και 

εκπλόρωςη των ςκοπών τησ ςϑμβαςησ και δ) λαμβϊνουν την απαραύτητη εκπαύδευςη για την 

προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων..  

3. ϐτι θα επεξεργϊζεται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα μϐνο για λογαριαςμϐ του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ και ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ – εντολϋσ του, το εφαρμοςτϋο δύκαιο περύ προςταςύασ των 

δεδομϋνων και την παροϑςα. ςε περύπτωςη που, για οποιουςδόποτε λϐγουσ, δεν μπορεύ να 

εξαςφαλύςει τη ςυμμϐρφωςη αυτό, ενημερώνει αμϋςωσ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ για την αδυναμύα 
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του να ςυμμορφωθεύ, οπϐτε ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ δικαιοϑται να αναςτεύλει τη διαβύβαςη των 

δεδομϋνων και/ό να λϑςει τη ςϑμβαςη. 

4. ϐτι τηρεύ νομύμωσ το αρχεύο ϐλων των δραςτηριοτότων κατϊ το ϊρθρο 30 παρ. 2 του ΓΚΠΔ 

2016/679, 

5. ϐτι ϋχει λϊβει τα κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα αςφαλεύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 32 

του ΓΚΠΔ 2016/679, κατϊ τρϐπο ώςτε η επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

ορύζονται ςτο Προςϊρτημα 1 να πληρού τισ απαιτόςεισ του ΓΚΠΔ 2016/679 και να διαςφαλύζεται η 

προςταςύα των δικαιωμϊτων των υποκειμϋνων των δεδομϋνων και ϐτι εγγυϊται τα αναφερϐμενα ςτο 

ϊρθρο 10 τησ παροϑςησ., 

6α). ϐτι λαμβϊνει ϐλα τα απαιτοϑμενα μϋτρα για την αςφϊλεια των δεδομϋνων (data security), 

6β) ϐτι ελϋγχει, ςε ςχϋςη με τα εργαλεύα, προώϐντα, εφαρμογϋσ ό υπηρεςύεσ του, την τόρηςη των 

αρχών τησ προςταςύασ των δεδομϋνων, όδη απϐ τον ςχεδιαςμϐ και εξ οριςμοϑ 

7α). ϐτι θα επικουρεύ αμελλητύ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ςτην απϊντηςη των αιτημϊτων για 

ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των υποκειμϋνων των δεδομϋνων. Ο εκτελών την επεξεργαςύα θα 

ενημερώνει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ για αιτόματα απϐ υποκεύμενα των δεδομϋνων που αςκοϑν τα 

ςχετικϊ τουσ δικαιώματα, τα οπούα υποβλόθηκαν απευθεύασ ςτον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα και θα 

παρϋχει εϑλογη βοόθεια ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ςτην ανταπϐκριςη ςε τϋτοια αιτόματα απϐ 

υποκεύμενα των δεδομϋνων, 

7β) ϐτι i) θα ενημερώνει τoν Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ αμελλητύ, εϊν ο Εκτελών την Επεξεργαςύα ό ο 

υπεργολϊβοσ του λϊβει αύτημα απϐ Τποκεύμενο των δεδομϋνων ςε ςχϋςη με τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που υπϐκεινται ςε επεξεργαςύα για λογαριαςμϐ του Τπεϑθυνου 

Επεξεργαςύασ και ii) θα διαςφαλύζει ϐτι οι εργαζϐμενού του και οι υπεργολϊβοι  δεν απαντοϑν ςε 

τυχϐν τϋτοια αιτόματα, πϋραν των οδηγιών του Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ ό ϐπωσ απαιτεύται απϐ το 

ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο, αλλϊ ενημερώνει τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ για την απαύτηςη αυτό, 

πριν απαντόςει ςτο αύτημα. 

8α). ϐτι θα ςυνδρϊμει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ςτη διαςφϊλιςη τησ ςυμμϐρφωςησ προσ τισ 

υποχρεώςεισ αςφϊλειασ των δεδομϋνων και γνωςτοπούηςησ τυχϐν παραβύαςησ δεδομϋνων. ε κϊθε 

περύπτωςη, ο εκτελών την επεξεργαςύα ενημερώνει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ αμελλητύ, μϐλισ 

αντιληφθεύ παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και τηρεύ εςωτερικϐ μητρώο 

περιςτατικών παραβύαςησ με ϐλεσ τισ εγγραφϋσ που ςχετύζονται με τα περιςτατικϊ παραβύαςησ, το 

οπούο θα θϋτει αμελλητύ ςτη διϊθεςη του υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό τησ εποπτικόσ αρχόσ εφϐςον 

ζητηθεύ. Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται να ςυνεργϊζεται με τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ 

και να λειτουργεύ κατ’ εντολό του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, προκειμϋνου να τον επικουρεύ ςτην 

ϋρευνα, ςτον περιοριςμϐ και ςτην αντιμετώπιςη κϊθε περιςτατικοϑ παραβύαςησ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα. Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται να ενημερώνει αμελλητύ τον 

Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ και πϊντωσ εντϐσ εύκοςι τεςςϊρων (24) ωρών απϐ το χρονικϐ ςημεύο, απϐ το 

οπούο ο Εκτελών την Επεξεργαςύα ό οποιοςδόποτε υπεργολϊβοσ του αντιληφθεύ παραβύαςη 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, η οπούα επηρεϊζει τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα του 

Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ, παρϋχοντασ ςτον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ επαρκό πληροφϐρηςη, η οπούα 

θα του επιτρϋπει να ςυμμορφώνεται με τισ απαιτόςεισ για τη γνωςτοπούηςη παραβιϊςεων 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε Εποπτικό Αρχό ό/και ςτα Τποκεύμενα των δεδομϋνων, 

ςϑμφωνα με αυτϊ που ορύζονται ςτο ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο, ιδύωσ ςτο ϊρ. 33 και 34 ΓΚΠΔ και 

ςτο ϊρ. 33 ν. 4624/2019, δηλαδό η ενημϋρωςη αυτό θα περιλαμβϊνει, ϐπου εύναι δυνατϐν, τισ 
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κατηγορύεσ και τον κατϊ προςϋγγιςη αριθμϐ των Τποκειμϋνων των δεδομϋνων και των αρχεύων του 

Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, που ςχετύζονται με το περιςτατικϐ αυτϐ, τισ επιπτώςεισ και τισ πιθανϋσ 

ςυνϋπειεσ για τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ και τα θιγϐμενα Τποκεύμενα δεδομϋνων απϐ το 

περιςτατικϐ αυτϐ αςφαλεύασ, καθώσ και τα διορθωτικϊ μϋτρα που πρϋπει να ληφθοϑν. απϐ τον 

υνεργϊτη. 

8β) ϐτι ϋχει θεςπύςει και εφαρμϐζει πολιτικϋσ αςφϊλειασ πληροφοριών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

διαχειρύςεωσ περιςτατικών παραβιϊςεωσ και ϐτι το προςωπικϐ του και οι εν γϋνει προςτηθϋντεσ του, 

οι οπούοι ϋχουν πρϐςβαςη ό επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα, εύναι ςε γνώςη 

των ςχετικών πολιτικών και διαδικαςιών και ϋχουν λϊβει ϐλεσ τισ αναγκαύεσ οδηγύεσ ςχετικϊ με την 

αντιμετώπιςη παραβιϊςεων δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

8γ) ϐτι ςε περύπτωςη περιςτατικοϑ παραβύαςησ θα εφαρμϐςει ϊμεςα και με δικϊ του ϋξοδα (ςτο 

βαθμϐ που το Περιςτατικϐ Αςφϊλειασ οφεύλεται ςε παραβύαςη των υποχρεώςεων του υπϐ την 

παροϑςα), ϐλα τα διορθωτικϊ μϋτρα για την αντιμετώπιςη των αιτύων του περιςτατικοϑ αςφαλεύασ 

και θα ςυμβουλεϑεται καλϐπιςτα τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ, ςχετικϊ με τισ προςπϊθειεσ 

αποκατϊςταςησ που εύναι απαραύτητεσ και εϑλογεσ. Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα θα παρϋχει κϊθε 

εϑλογα απαιτοϑμενη ςυνδρομό ςτον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ, ςτο πλαύςιο των διορθωτικών 

ενεργειών που θα λαμβϊνονται απϐ τον τελευταύο, 

8δ) ϐτι, θα εξαςφαλύζει ϐτι αυτϋσ οι προςπϊθειεσ αποκατϊςταςησ προβλϋπουν, χωρύσ περιοριςμϐ, την 

πρϐληψη τησ επανϊληψησ του ύδιου τϑπου περιςτατικοϑ αςφαλεύασ και θα ενημερώνει τον Τπεϑθυνο 

Επεξεργαςύασ, για ϐλα τα διορθωτικϊ μϋτρα που ϋχουν ληφθεύ και για τισ προςπϊθειεσ 

αποκατϊςταςησ που ϋχουν αναληφθεύ. 

ε) ϐτι, εγγυϊται ϐτι οι υπεργολϊβοι του εφαρμϐζουν πολιτικϋσ διαχειρύςεωσ παραβιϊςεων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα με ανϊλογεσ διαδικαςύεσ και ϋχουν λϊβει ϐλα τα αντύςτοιχα μϋτρα. Η 

ανωτϋρω υποχρϋωςη ενημϋρωςησ δεν αναιρεύ ϊλλεσ υποχρεώςεισ ενημϋρωςησ του Εκτελοϑντοσ την 

Επεξεργαςύα, οι οπούεσ ϋχουν τυχϐν ςυμφωνηθεύ ςτη ςϑμβαςη και οι οπούεσ εξακολουθοϑν να 

ιςχϑουν. 

9. ϐτι, κατ’ επιλογό του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, ο εκτελών την επεξεργαςύα θα διαγρϊψει ό θα 

επιςτρϋψει ϐλα τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ μετϊ το πϋρασ τησ 

παροχόσ υπηρεςιών επεξεργαςύασ και θα διαγρϊψει τα υφιςτϊμενα αντύγραφα, εκτϐσ εϊν το δύκαιο 

τησ Ϊνωςησ ό η κεύμενη νομοθεςύα απαιτεύ την αποθόκευςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται να παρϋχει ςτον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ ϋγγραφη 

βεβαύωςη για την πλόρη ςυμμϐρφωςη του ιδύου και των υπεργολϊβων του, με τα οριζϐμενα ςτην 

παροϑςα παρϊγραφο, εντϐσ χρονικοϑ διαςτόματοσ ϋωσ ϋξι (6) μηνών απϐ την ημερομηνύα διακοπόσ 

τησ επεξεργαςύασ., 

10. ϐτι θα ενημερώνει αμϋςωσ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ, εϊν, κατϊ την ϊποψό του, κϊποια εντολό 

παραβιϊζει τον ΓΚΠΔ 2016/679 ό ϊλλεσ ενωςιακϋσ ό εθνικϋσ διατϊξεισ περύ προςταςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

11. ϐτι θα ανταποκρύνεται ϊμεςα και με ακρύβεια ςε ϐλα τα αιτόματα πληροφοριών του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ ςχετικϊ με την εκ μϋρουσ του επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

αποτελοϑν αντικεύμενο τησ παροϑςασ και ϐτι θα ςυμμορφώνεται με κϊθε οδηγύα/γνώμη/απϐφαςη 

τησ εποπτικόσ αρχόσ ϐςον αφορϊ την επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

12α). ϐτι, αιτόςει του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, θϋτει, ςε εϑλογο χρονικϐ διϊςτημα, ςτη διϊθεςη του 

υπευθϑνου επεξεργαςύασ κϊθε απαραύτητη πληροφορύα προσ απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςησ προσ τισ 
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υποχρεώςεισ που θεςπύζονται ςτο ϊρθρο 28 του ΓΚΠΔ 2016/679 και θα διαθϋτει προσ ϋλεγχο τισ 

εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ δεδομϋνων, προκειμϋνου να ελϋγχονται οι δραςτηριϐτητεσ επεξεργαςύασ 

που καλϑπτονται απϐ την παροϑςα. Ο ϋλεγχοσ θα διενεργεύται απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό 

εκπρϐςωπϐ του και οι οπούοι θα δεςμεϑονται απϐ υποχρϋωςη εχεμϑθειασ και θα επιλϋγονται απϐ τον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ, κατϊ περύπτωςη, κατϐπιν ςυμφωνύασ με την εποπτικό αρχό, 

12β) ϐτι εϊν απϐ τον ϋλεγχο εντοπιςτοϑν ςφϊλματα ό ελλεύψεισ, ο Εκτελών την Επεξεργαςύα 

υποχρεοϑται να λϊβει ϊμεςα μϋτρα για την αποκατϊςταςη αυτών, ςϑμφωνα με τισ υποδεύξεισ του 

Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ και εντϐσ του χρονοδιαγρϊμματοσ που θα οριςθεύ. 

12γ) Ο Τπεϑθυνοσ Επεξεργαςύασ ό/και οι προςτηθϋντεσ αυτοϑ (ενδεικτικϊ, τυχϐν εργαζϐμενοι του 

Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, οι οπούοι βρύςκονται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Εκτελοϑντοσ την 

Επεξεργαςύα ςτο πλαύςιο του ελϋγχου) καταβϊλουν εϑλογεσ προςπϊθειεσ, ώςτε κατϊ τη διενϋργεια 

του ελϋγχου να αποφευχθεύ οποιαδόποτε ζημύα ό καταςτροφό ςτισ εγκαταςτϊςεισ, ςτισ υποδομϋσ, 

ςτον εξοπλιςμϐ, ςτο προςωπικϐ και ςτισ λειτουργύεσ του Εκτελοϑντοσ την Επεξεργαςύα ό/και των 

υπεργολϊβων. 

13. ϐτι τα προςωπικϊ δεδομϋνα τυγχϊνουν επεξεργαςύασ μϐνο απϐ τον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα 

και μϐνο ςτη διεϑθυνςό του, που ορύζεται ςτην παροϑςα. Ο εκτελών την επεξεργαςύα δεν μεταφϋρει 

τα προςωπικϊ δεδομϋνα ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμοϑσ. Οποιαδόποτε μεταβύβαςη των 

προςωπικών δεδομϋνων ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμοϑσ θα γύνει μϐνο ςτο βαθμϐ που η 

μεταφορϊ αυτό επιτρϋπεται και γύνεται ςϑμφωνα με το εφαρμοςτϋο δύκαιο. 

14α). ϐτι, ςτην περύπτωςη υπεργολαβύασ επεξεργαςύασ, φροντύζει να ενημερώςει προηγουμϋνωσ τον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και να λϊβει τη γραπτό ειδικό ϊδειϊ του. ε περύπτωςη χορόγηςησ ϊδειασ 

κατϊ τα παραπϊνω, οι υπηρεςύεσ επεξεργαςύασ που παρϋχει ο υπεργολϊβοσ θα εκτελοϑνται ςϑμφωνα 

με το ϊρθρο 8 τησ παροϑςασ, ενώ ο εκτελών την επεξεργαςύα υποχρεοϑται να ςτεύλει αμϋςωσ ςτον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ αντύγραφο κϊθε ςυμφωνύασ υπεργολαβύασ επεξεργαςύασ που ςυνϊπτεται 

βϊςει τησ παροϑςασ. Εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την παραλαβό του ανωτϋρω αιτόματοσ περύ 

αναθϋςεωσ τησ επεξεργαςύασ ςε υπεργολϊβο, ο Τπεϑθυνοσ Επεξεργαςύασ οφεύλει να γνωςτοποιόςει 

ςτον Εκτελοϑντα την Επεξεργαςύα, εϊν αποδϋχεται ό ϐχι την πρϐςληψη υπεργολϊβου. Μϐνο κατϐπιν 

ρητόσ ϋγγραφησ ϊδειασ του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ ςτον Εκτελοϑντα την Επεξεργαςύα, για την 

πρϐςληψη υπεργολϊβου και την αρμοδιϐτητα να παρϋχει ο Εκτελών την Επεξεργαςύα κατευθϑνςεισ 

ϐμοιεσ με εκεύνεσ, που του ϋχουν δοθεύ απϐ τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ ςτον υπεργολϊβο, ότοι να 

επεξεργϊζεται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που του παρϋχει ο Τπεϑθυνοσ Επεξεργαςύασ για 

λογαριαςμϐ και κατ’ εντολό αυτοϑ, θα πραγματοποιεύται η ανϊθεςη τησ επεξεργαςύασ κατϊ τα 

ανωτϋρω ςε υπεργολϊβο. Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα, καθώσ και οποιοςδόποτε εκ μϋρουσ αυτοϑ, 

υποχρεοϑται να μην αναθϋτει (ό κοινοποιεύ δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα του Τπεϑθυνου 

Επεξεργαςύασ) ςε οποιονδόποτε προτεινϐμενο υπεργολϊβο, πριν την ρητό ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του 

Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ., 

14β) ϐτι ο Εκτελών την Επεξεργαςύα εγγυϊται ϐτι, οποιοςδόποτε υπεργολϊβοσ, ο οπούοσ ϋχει εγκριθεύ 

απϐ τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ, πριν επεξεργαςτεύ δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα για 

λογαριαςμϐ του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, θα ςυμβϊλλεται με τον Εκτελοϑντα την Επεξεργαςύα, με 

τα ύδια δικαιώματα και υποχρεώςεισ, που προβλϋπονται ςτουσ ϐρουσ του παρϐντοσ και ςτο ιςχϑον 

νομοθετικϐ πλαύςιο. 

14γ) ϐτι, ςτην περύπτωςη που εγκριθεύ απϐ τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ η πρϐςληψη υπεργολϊβου, ο 

Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται πριν την ϋναρξη τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα του Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ απϐ τον υπεργολϊβο, να προβαύνει ςε ϐλεσ τισ 
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αναγκαύεσ και κατϊλληλεσ ενϋργειεσ και εγγυόςεισ, ώςτε να τηρεύται επαρκϋσ επύπεδο προςταςύασ για 

τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα του Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ, ςϑμφωνα με τα απαιτοϑμενα για 

την προςταςύα τουσ απϐ την παροϑςα και το νομοθετικϐ πλαύςιο. 

14δ) ϐτι,  ςε περύπτωςη που ο υπεργολϊβοσ δεν τηρόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην 

προςταςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ο Εκτελών την Επεξεργαςύα παραμϋνει πλόρωσ 

υπεϑθυνοσ ϋναντι του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, για την τόρηςη των υποχρεώςεων του 

υπεργολϊβου. 

14ε) ϐτι, δϑναται να ςυνεχύςει να χρηςιμοποιεύ υπεργολϊβουσ με τουσ οπούουσ ϋχει όδη ςυμβληθεύ 

πριν την ϋναρξη ιςχϑοσ τησ παροϑςησ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη ο υπεργολϊβοσ θα 

αναλϊβει το ςυντομϐτερο δυνατϐν τισ υποχρεώςεισ που ορύζονται ςτο παρϐν. 

15. ϐτι, ςε κϊθε περύπτωςη, ςυμμορφώνεται με ϐλουσ τουσ νϐμουσ και κανονιςμοϑσ περύ προςταςύασ 

δεδομϋνων του ΕΟΦ αναφορικϊ με τισ υπηρεςύεσ που αφοροϑν ςε εκτελοϑντεσ την επεξεργαςύα. 

 

Άρθρο 5 – Ευθύνη 

α) Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα, κατϊ την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων, που απορρϋουν απϐ την 

παροϑςα και το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο για την προςταςύα των δεδομϋνων, ευθϑνεται για κϊθε 

πταύςμα αυτοϑ, των υπεργολϊβων και εν γϋνει προςτηθϋντων του και υποχρεοϑται να 

αποκαταςτόςει πλόρωσ κϊθε ζημύα του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, η οπούα (ζημύα) οφεύλεται ό 

ςυνδϋεται ϊμεςα ό ϋμμεςα με την παρϊβαςη απϐ τον Εκτελοϑντα την Επεξεργαςύα των ϐρων τησ 

παροϑςησ ό/και του ιςχϑοντοσ νομοθετικοϑ πλαιςύου για την προςταςύα των δεδομϋνων. Ο Εκτελών 

την Επεξεργαςύα, κατϊ παρϊβαςη του παρϐντοσ παραρτόματοσ, θα θεωρεύται Τπεϑθυνοσ 

Επεξεργαςύασ. 

β) Εϊν ϋνα υποκεύμενο δεδομϋνων ό αρμϐδιοσ φορϋασ εγεύρει αξύωςη/επιβϊλλει πρϐςτιμο εναντύον 

του υπευθϑνου επεξεργαςύασ για τυχϐν παραβύαςη των δικαιωμϊτων του ωσ υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων, η οπούα προκλόθηκε απϐ παραβύαςη των υποχρεώςεων του εκτελοϑντοσ την 

επεξεργαςύα που απορρϋουν απϐ την παροϑςα και το εφαρμοςτϋο δύκαιο, ο εκτελών την επεξεργαςύα 

θα αποζημιώνει τον υπεϑθυνο για οποιεςδόποτε δαπϊνεσ, χρεώςεισ, ζημύεσ, ϋξοδα ό απώλειεσ που 

απορρϋουν απϐ την εν λϐγω αξύωςη/επιβληθϋν πρϐςτιμο. 

Άρθρο 6 – Διϊρκεια 

Η παροϑςα παρϐν Παρϊρτημα τύθεται ςε ιςχϑ απϐ την υπογραφό τησ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο 

μϋροσ τησ κϑριασ ςϑμβαςησ Α/1/2021. 

Ρητϊ ςυμφωνεύται ϐτι οι υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνει ο Εκτελών την Επεξεργαςύα, υπϐ την 

παροϑςα, εξακολουθοϑν να ιςχϑουν παρϊ την τυχϐν καταγγελύα ό την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο λϑςη 

τησ μεταξϑ των μερών ϑμβαςησ.  

 

Η παροϑςα διαρκεύ μϋχρι την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο λόξη τησ κϑριασ ςϑμβαςησ, Α/22/2020. 

Άρθρο 7 – υνεργαςύα με τισ εποπτικϋσ αρχϋσ 
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1. Οι ςυμβαλλϐμενοι ςυμφωνοϑν να καταθϋςει ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ αντύγραφο τησ παροϑςασ 

ςϑμβαςησ ςτην εποπτικό αρχό, αν αυτό το ζητόςει ςϑμφωνα με το ιςχϑον δύκαιο περύ προςταςύασ 

των δεδομϋνων.       

2. Οι ςυμβαλλϐμενοι ςυμφωνοϑν ϐτι η εποπτικό αρχό ϋχει το δικαύωμα να διενεργεύ ελϋγχουσ ςτισ 

εγκαταςτϊςεισ του εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα και κϊθε υπεργολϊβου επεξεργαςύασ, ςτον ύδιο 

βαθμϐ και με τουσ ύδιουσ ϐρουσ που θα ύςχυαν ςε περύπτωςη ελϋγχου του υπευθϑνου επεξεργαςύασ 

βϊςει του ιςχϑοντοσ δικαύου περύ προςταςύασ των δεδομϋνων. 

Άρθρο 8 – Τποχρϋωςη μετϊ την περϊτωςη των υπηρεςιών επεξεργαςύασ δεδομϋνων 

προςωπικού χαρακτόρα 

Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη ςυμφωνοϑν ϐτι, ϐταν για οποιοδόποτε λϐγο (π.χ. καταγγελύα ό λόξη) 

αποπερατωθεύ η παροχό των υπηρεςιών επεξεργαςύασ δεδομϋνων, ο εκτελών την επεξεργαςύα 

δεδομϋνων και ο τυχϐν υπεργολϊβοσ επεξεργαςύασ, κατ’ επιλογό του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, 

επιςτρϋφουν ϐλα τα διαβιβαςθϋντα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα και τα αντύγραφϊ τουσ ςτον 

τελευταύο ό καταςτρϋφουν ϐλα τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα, εκτϐσ εϊν η νομοθεςύα που 

ιςχϑει για τον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα δεν του επιτρϋπει την επιςτροφό ό την καταςτροφό του 

ςυνϐλου ό μϋρουσ των διαβιβαςθϋντων δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. την περύπτωςη αυτό, ο 

εκτελών την επεξεργαςύα εγγυϊται ϐτι θα διαςφαλύςει την εμπιςτευτικϐτητα των διαβιβαςθϋντων 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και ϐτι δεν θα επεξεργαςτεύ περαιτϋρω τα δεδομϋνα αυτϊ. 

Άρθρο 9 – Διαβιβϊςεισ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

1. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα κοινοποιοϑνται ςτον Εκτελοϑντα απϐ τον Τπεϑθυνο 

Επεξεργαςύασ και υπϐκεινται ςε επεξεργαςύα απϐ εξουςιοδοτημϋνο προςωπικϐ του. Ο Εκτελών την 

Επεξεργαςύα δε διαβιβϊζει ςε αποδϋκτεσ ό/και τρύτουσ τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα του 

Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, με εξαύρεςη την περύπτωςη, που υποβϊλλεται ςχετικϐ αύτημα του 

Τποκειμϋνου των δεδομϋνων ό/και του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ, οπϐτε τα δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα δϑνανται να επιςτραφοϑν ςτον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ ό ςτο Τποκεύμενο των 

δεδομϋνων.  

2. Εϊν απαιτεύται να διαβιβαςτοϑν δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε αποδϋκτεσ πλην των 

οριζομϋνων ςτην παρ. 1., ο Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται να πληροφορεύ εγγρϊφωσ τον 

Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ για τουσ ϐρουσ και τισ υποχρεώςεισ τησ διαβύβαςησ και να μη διαβιβϊζει τα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα πριν την ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ.  

3. Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα δε θα επεξεργϊζεται, οϑτε θα διαβιβϊζει δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα εκτϐσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό ςε χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμοϑσ που η Ευρωπαώκό 

Επιτροπό ϋχει αποφαςύςει ϐτι δε διαςφαλύζεται επαρκϋσ επύπεδο προςταςύασ αυτών, χωρύσ την 

προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Τπεϑθυνου Επεξεργαςύασ και τηρουμϋνων των εγγυόςεων 

βϊςει του νομοθετικοϑ πλαιςύου προςταςύασ δεδομϋνων. 

Άρθρο 10 – Σεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα  

1. Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται να εφαρμϐζει κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, 

προκειμϋνου να διαςφαλύζεται το κατϊλληλο επύπεδο αςφϊλειασ ϋναντι των κινδϑνων, 

περιλαμβανομϋνων, μεταξϑ ϊλλων, κατϊ περύπτωςη: 

α) τησ ψευδωνυμοπούηςησ και τησ κρυπτογρϊφηςησ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ιδιαύτερα 

κατϊ τισ διαβιβϊςεισ και την αποθόκευςη αυτών, 
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β) τησ δυνατϐτητασ διαςφϊλιςησ τησ εμπιςτευτικϐτητασ, τησ ακεραιϐτητασ, τησ διαθεςιμϐτητασ και 

τησ αξιοπιςτύασ των ςυςτημϊτων και των υπηρεςιών επεξεργαςύασ ςε ςυνεχό βϊςη, 

γ) τησ δυνατϐτητασ αποκατϊςταςησ τησ διαθεςιμϐτητασ και τησ πρϐςβαςησ ςε δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε εϑθετο χρϐνο, ςε περύπτωςη φυςικοϑ ό τεχνικοϑ ςυμβϊντοσ, 

δ) διαδικαςύασ για την τακτικό δοκιμό, εκτύμηςη και αξιολϐγηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των 

τεχνικών και των οργανωτικών μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ τησ επεξεργαςύασ, 

ε) εκτύμηςησ του ενδεδειγμϋνου επιπϋδου αςφϊλειασ λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ρύςκα που απορρϋουν 

απϐ την επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων, δηλαδό: τυχαύα καταςτροφό, παρϊνομη καταςτροφό, 

απώλεια, αλλούωςη, κοινολϐγηςη ό προςπϋλαςη χωρύσ ϊδεια, 

ςτ) απϐδειξη ςυμμϐρφωςησ ωσ προσ την ψευδωνυμοπούηςη - κρυπτογρϊφηςη, την διαςφϊλιςη 

απορρότου - ακεραιϐτητασ - διαθεςιμϐτητασ - αξιοπιςτύασ, επϊρκεια και καταλληλϐτητα τεχνικών - 

οργανωτικών μϋτρων, που διαςφαλύζουν την προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων, εύναι: η 

τόρηςη εγκεκριμϋνου κώδικα δεοντολογύασ ό εγκεκριμϋνοσ μηχανιςμϐσ πιςτοπούηςησ, 

ζ)  τα φυςικϊ πρϐςωπα που ϋχουν πρϐςβαςη ςε προςωπικϊ δεδομϋνα ενεργοϑν υπϐ την εποπτεύα 

του εκτελοϑντα την επεξεργαςύα και κατϐπιν γραπτόσ εντολόσ του Τπευθϑνου Επεξεργαςύασ ό 

κατϐπιν υποχρϋωςησ απϐ νϐμο. 

2) Ειδικϐτερα, ο Εκτελών την Επεξεργαςύα εγγυϊται ϐτι ϋχει λϊβει και τηρεύ τα αναφερϐμενα ςτο 

Προςϊρτημα 2 τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο και 

παρακολουθηματικϐ μϋροσ του παρϐντοσ. 

3) Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα δηλώνει και εγγυϊται ϐτι διαθϋτει ςχϋδιο επιχειρηςιακόσ 

ςυνϋχειασ/ανακϊμψεωσ απϐ καταςτροφό, το οπούο επιτρϋπει τη ςυνϋχεια ϐλων των μϋςων, που 

απαιτοϑνται για την παροχό των υπηρεςιών τησ ςυμβϊςεωσ και την απρϐςκοπτη και ακώλυτη 

παροχό αυτών προσ τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ και τη διαθεςιμϐτητα των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα. το πλαύςιο αυτϐ, ο Εκτελών την Επεξεργαςύα υποχρεοϑται να δοκιμϊζει το ωσ ϊνω 

ςχϋδιο, να ενημερώνει τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ για κϊθε εξϋλιξη αυτοϑ, αλλϊ και για κϊθε ςυμβϊν, 

και να δϋχεται τυχϐν ϋλεγχο απϐ τον Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ ςχετικϊ με την επϊρκεια του ςχεδύου, 

καταβϊλλοντασ κϊθε δυνατό προςπϊθεια για την υλοπούηςη των διορθώςεων, που θα του ζητηθοϑν 

και εντϐσ του χρονοδιαγρϊμματοσ που ϋχει τεθεύ απϐ την αρμϐδια ελεγκτικό Αρχό ό/και απϐ τον 

Τπεϑθυνο Επεξεργαςύασ. 

Άρθρο 11  – Γενικού όροι 

1. Όλοι οι ϐροι τησ παροϑςασ θεωροϑνται ουςιώδεισ και κϊθε τροποπούηςη οποιουδόποτε ϐρου 

πρϋπει να γύνεται εγγρϊφωσ. Η μη χρηςιμοπούηςη οποιουδόποτε ϐρου δεν ςυνιςτϊ ςιωπηρό 

κατϊργηςό του. 

2. Συχϐν ακυρϐτητα οποιαςδόποτε διϊταξησ τησ παροϑςασ δεν επηρεϊζει την εγκυρϐτητα των 

υπϐλοιπων διατϊξεων.  

3. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν οι διατϊξεισ του Γενικοϑ Κανονιςμοϑ Προςταςύασ Δεδομϋνων (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του εφαρμοςτικοϑ νϐμου 4624/2019 (ΥΕΚ 

137/Α’/29.08.2019). 

4. Παραβύαςη οποιουδόποτε ϐρου τησ παροϑςασ ςυνιςτϊ ουςιώδη παραβύαςη τησ κϑριασ ςϑμβαςησ. 
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5. Για κϊθε διαφορϊ που θα προκϑψει με αφορμό την παροϑςα ςϑμβαςη αποκλειςτικϊ αρμϐδια θα 

εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  ενωςιακϐ και το εθνικϐ. 

Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη, με την υπογραφό τησ παροϑςασ, δηλώνουν ϐτι αποδϋχονται ανεπιφϑλακτα 

ϐλουσ τουσ παραπϊνω ϐρουσ. Σο παρϐν αφοϑ ςυντϊχθηκε ςε δϑο (2) πρωτϐτυπα, υπογρϊφεται ϐπωσ 

ακολουθεύ και ϋλαβε κϊθε μϋροσ απϐ ϋνα. 

Οι υμβαλλόμενοι 

  

  

Για τον υπεύθυνο επεξεργαςύασ  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟ 

Για τον εκτελούντα την επεξεργαςύα 

«                » 
 
 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ 

 

 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ενημερώνει υπϐ την ιδιϐτητϊ τησ ωσ υπεϑθυνησ επεξεργαςύασ το φυςικϐ 
πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ Προςφϋρων ό ωσ Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ, 
ϐτι το ύδιο ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ του, θα επεξεργϊζονται τα ακϐλουθα 
δεδομϋνα ωσ εξόσ: 

Ι. Αντικεύμενο επεξεργαςύασ εύναι τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που περιϋχονται ςτουσ 
φακϋλουσ τησ προςφορϊσ και τα αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, 
ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ Διαγωνιςμοϑ, απϐ το φυςικϐ πρϐςωπο το οπούο εύναι το ύδιο Προςφϋρων ό 
Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ. 

ΙΙ. κοπϐσ τησ επεξεργαςύασ εύναι η αξιολϐγηςη του Υακϋλου Προςφορϊσ, η ανϊθεςη τησ ϑμβαςησ, η 
προϊςπιςη των δικαιωμϊτων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η εκπλόρωςη των εκ του νϐμου υποχρεώςεων 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και η εν γϋνει αςφϊλεια και προςταςύα των ςυναλλαγών. Σα δεδομϋνα 
ταυτοπροςωπύασ και επικοινωνύασ θα χρηςιμοποιηθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό και για την 
ενημϋρωςη των Προςφερϐντων ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών. 

ΙΙΙ. Αποδϋκτεσ των ανωτϋρω (υπϐ Α) δεδομϋνων ςτουσ οπούουσ κοινοποιοϑνται εύναι:  

(α) Υορεύσ ςτουσ οπούουσ η Αναθϋτουςα Αρχό αναθϋτει την εκτϋλεςη ςυγκεκριμϋνων ενεργειών για 
λογαριαςμϐ τησ, δηλαδό οι ϑμβουλοι, τα υπηρεςιακϊ ςτελϋχη, μϋλη Επιτροπών Αξιολϐγηςησ, 
Φειριςτϋσ του Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ και λοιπού εν γϋνει προςτηθϋντεσ τησ, υπϐ τον ϐρο τησ 
τόρηςησ ςε κϊθε περύπτωςη του απορρότου. 

(β) Σο Δημϐςιο, ϊλλοι δημϐςιοι φορεύσ ό δικαςτικϋσ αρχϋσ ό ϊλλεσ αρχϋσ ό δικαιοδοτικϊ ϐργανα, ςτο 
πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ. 

(γ) Ϊτεροι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ, ςτο πλαύςιο τησ αρχόσ τησ διαφϊνειασ και του 
δικαιώματοσ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ των ςυμμετεχϐντων ςτο Διαγωνιςμϐ, 
ςϑμφωνα με το νϐμο. 
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IV. Σα δεδομϋνα θα τηροϑνται για χρονικϐ διϊςτημα για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με τη διϊρκεια τησ 
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, και μετϊ τη λόξη αυτόσ για χρονικϐ διϊςτημα πϋντε ετών, για μελλοντικοϑσ 
φορολογικοϑσ-δημοςιονομικοϑσ ό ελϋγχουσ χρηματοδοτών ό ϊλλουσ προβλεπϐμενουσ ελϋγχουσ απϐ 
την κεύμενη νομοθεςύα, εκτϐσ εϊν η νομοθεςύα προβλϋπει διαφορετικό περύοδο διατόρηςησ. ε 
περύπτωςη εκκρεμοδικύασ αναφορικϊ με δημϐςια ςϑμβαςη τα δεδομϋνα τηροϑνται μϋχρι το πϋρασ τησ 
εκκρεμοδικύασ. Μετϊ τη λόξη των ανωτϋρω περιϐδων, τα προςωπικϊ δεδομϋνα θα καταςτρϋφονται. 

V. Σο φυςικϐ πρϐςωπο που εύναι εύτε Προςφϋρων εύτε Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ του Προςφϋροντοσ, 
μπορεύ να αςκεύ κϊθε νϐμιμο δικαύωμϊ του ςχετικϊ με τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που το 
αφοροϑν, απευθυνϐμενο ςτον υπεϑθυνο προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ. 

VI. H Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει υποχρϋωςη να λαμβϊνει κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του 
απϐρρητου και τησ αςφϊλειασ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ τυχαύα 
ό αθϋμιτη καταςτροφό, τυχαύα απώλεια, αλλούωςη, απαγορευμϋνη διϊδοςη ό πρϐςβαςη απϐ 
οποιονδόποτε και κϊθε ϊλλησ μορφό αθϋμιτη επεξεργαςύα. 
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