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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ 
 

 
 

 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ, 18/04/2022 
Α.Π. 2244 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 
Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο (Δ..) του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και 

Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
με την αριθ. 5128/16-03-2022 απϐφαςό του 

 
δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι  

 
ηλεκτρονικϐ δημϐςιο διεθνό διαγωνιςμϐ με ανοικτό διαδικαςύα, ςφραγιςμϋνεσ 

προςφορϋσ και με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ, για την επιλογό Αναδϐχου για τη ςϑναψη ςυμβϊςεωσ 

με αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, 
διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών, κρϊτηςησ αεροπορικών ειςιτηρύων και 

λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από: 
 

- το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), 
- την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.) και 

- Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομύασ (Ι.Σ.Ε.Κ.), 
- το Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) 

-  

υνολικό Εκτιμώμενη αξύα, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ 

(χωρύσ ΥΠΑ 24%): 3.491.168,76 €      

  

υνολικό Εκτιμώμενη αξύα, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ 

(με ΥΠΑ 24%): 4.329.049,26 € 

  

 εκτιμώμενη αξύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ 

(χωρύσ ΥΠΑ 24%): 3.324.922,63€ 
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εκτιμώμενη αξύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ 

(με ΥΠΑ 24%): 4.122.904,06€ 

  

 εκτιμώμενη αξύα δικαιώματοσ προαύρεςησ (χωρύσ ΥΠΑ 24%):166.246,13 

€   

 εκτιμώμενη αξύα δικαιώματοσ προαύρεςησ (με ΥΠΑ 24%): 202.022,20 €   

  

  
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 

ΚΨΔΙΚΟΙ NUTS  
(των περιοχών ςτισ οπούεσ θα γύνει η εκτϋλεςη των 
υπηρεςιών για το τμόμα 1) 

Εςωτερικοϑ: EL 301, EL 302, EL 303, EL 
304, EL 305, EL 306, EL 307, EL 644, EL 
642, EL 431, EL 434, EL 432, EL 433, EL 
651, EL 653, EL 421, EL 632, EL 411, EL 
413, EL 622, EL 623, EL 633, EL 653, 
EL621, EL 412 
Εξωτερικοϑ: BE100, NO011, RO321, 
AL022, DE712, CH013, NL332, FRF11, 
DE300, DEA22, ΙΣΙ43, ES300, HR041, 
SI041, RS110, MK008, BG411, FI1B1, 
SE110, DK01, UKI, LU00, FR101 

ΚΨΔΙΚΟΙ NUTS  
(των περιοχών ςτισ οπούεσ θα γύνει η εκτϋλεςη των 
υπηρεςιών για το τμόμα 2) 

EL 522, EL 525, EL 526, EL 511, EL 515, 
EL 513, EL 612, EL 613, EL 532, EL 531, 
EL 543, EL 512, EL 514, EL 521, EL 533, 
EL 541, EL 542, EL 611 

ΚΨΔΙΚΟΙ NUTS  (των περιοχών ςτισ οπούεσ θα γύνει 
η εκτϋλεςη των υπηρεςιών για το τμόμα 3) 

Οι κωδικού των περιοχών των τμημϊτων 
1 και 2 

Σηλϋφωνο 213-1306-370, 214, 301 

Υαξ 213-1306-480 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο  promitheies@ekdd.gr 

Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ Ειρόνη Κρύπα,  

Υωτεινό Βουτςϊ  

ΑΥΜ: 090055935 

Κωδικϐσ Ηλεκτρονικόσ Σιμολϐγηςησ  

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: 

http://www.ekdd.gr/
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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 158199) 

β) Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω 
του ΕΗΔΗ Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ (εφεξόσ ΕΗΔΗ), το οπούο εύναι 
προςβϊςιμο απϐ τη διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ. 

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

δ) 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 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι το Τπουργεύο Εςωτερικών, 
Κωδ. ΑΕ4151. 

Η δαπϊνη για την εν λϐγω ςϑμβαςη βαρϑνει τισ ςχετικϋσ πιςτώςεισ του 
προϒπολογιςμοϑ του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ με Κ.Α.: 
9492 για τα οικονομικϊ ϋτη 2022-2023. 

 

Η υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτισ πρϊξεισ με τύτλο:  

Α) «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικό MIS 
5000245, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» 
με την αριθ. πρωτ. 3632/30.12.2015 (ΑΔΑ: 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε) απϐφαςη του Ειδικοϑ 
Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τισ αριθ. πρωτ. 1250/18.05.2016 (ΑΔΑ: 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78), 
1172/14-05-2018 (ΑΔΑ:ΧΑ123465ΦΙ8-ΝΣΗ), 2356/14.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΧ465ΦΙ8-
ΝΜ4), και 561/16-03-2020 (ΑΔΑ: Χ62Γ46ΜΣΛΠ-ΧΝΟ) ϐμοιεσ αποφϊςεισ καθώσ και 
για την ςυνϋχεια ομούων δρϊςεων κατϊρτιςησ. 

 

Β) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ» με κωδικό MIS 5010844, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο 
Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 
3107/17.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΞ24465ΦΙ8-77Κ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
με τισ αριθ. πρωτ.  1275/21-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΡ465ΦΙ8-Ρ0Ξ), 3155/05-12-2018 (ΑΔΑ: 
6ΥΘΧ465ΦΙ8-7ΒΛ) και 859/24-04-2020 (ΑΔΑ: Χ1ΣΞ46ΜΣΛΠ-2ΓΟ) αποφϊςεισ.  

 

Γ) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ» με κωδικϐ MIS 5057208, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 916/15-06-2020 
(ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου και 

 

Δ) τησ Πρϊξησ με τύτλο «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ 

λειτουργύασ του Ινςτιτούτου Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» 

και κωδ. ΟΠ: 5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη - Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του Προγρϊμματοσ Δημοςύων 
Επενδϑςεων, αριθ. ενϊριθμου ϋργου 2015Ε41510001 τησ Πρϊξησ με τύτλο: 
«ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 – 2022», αριθ. ενάριθμου έργου 
2018Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ 
ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Β’ ΥΑΗ», αριθ. 
ενάριθμου έργου 2020Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 
ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Γ’ 
ΥΑΗ»  και αριθ. ενϊριθμου 2022Ε41510000 τησ Πρϊξησ με τύτλο: «Δρϊςεισ του 
ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του Ινςτιτούτου 
Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» καθώσ και ομούων δρϊςεων 
κατϊρτιςησ από την ΑΕ4151 

 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ 

1.3.1 Υυςικό Αντικεύμενο 

Σο Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) επιθυμεύ να 
προβεύ ςε ςϑναψη ςϑμβαςησ προκειμϋνου να καλϑψει τισ ανϊγκεσ παροχόσ υπηρεςιών 
κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών, κρϊτηςησ 
αεροπορικών ειςιτηρύων και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την υλοπούηςη 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που υλοποιοϑνται απϐ το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ 
(ΙΝ.ΕΠ.), την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.), το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο 
Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.).  
 
Η παροϑςα ςϑμβαςη υποδιαιρεύται ςτα κϊτωθι τμόματα: 

ΣΜΗΜΑ 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικού 
Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που 
υλοποιούνται από το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτούτο 
Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό 
Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)». 

Οι πόλεισ εςωτερικού ςτισ οπούεσ πραγματοποιούνται προγρϊμματα που 
υλοποιεύ το ΙΝ.ΕΠ., το Ι.Σ.Ε.Κ. και η Ε..Δ.Δ.Α. εύναι:  

ΠΟΛΗ ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

ΑΘΗΝΑ 
EL 301, EL 302, EL 303, EL 304, EL 

305, EL 306, EL 307 

ΛΑΜΙΑ EL 644 

ΦΑΛΚΙΔΑ EL 642 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ EL 431 

ΦΑΝΙΑ EL 434 

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ EL  432 

ΡΕΘΤΜΝΟ EL 433 
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ΠΟΛΗ ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

ΣΡΙΠΟΛΗ EL 651 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ EL 653 

ΠΑΡΣΗ EL 653 

ΡΟΔΟ EL 421 

ΠΑΣΡΑ EL 632 

ΠΤΡΓΟ EL 633 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ EL 411 

ΑΜΟ EL 412 

ΦΙΟ EL 413 

ΖΑΚΤΝΘΟ EL 621 

ΚΕΡΚΤΡΑ EL 622 

ΚΕΥΑΛΛΟΝΙΑ EL 623 

 

Αναλόγωσ, οι πόλεισ εξωτερικού εύναι:  

ΠΟΛΗ ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

ΒΡΤΞΕΛΛΕ BE100 

OΛΟ NO011 

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ RO321 

ΣΙΡΑΝΑ AL022 

ΥΡΑΝΚΥΟΤΡΣΗ DE712 

ΓΕΝΕΤΗ CH013 

ΦΑΓΗ NL332 

ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ FRF11 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ DE300 

ΒΟΝΝΗ DEA22 

ΡΨΜΗ ΙΣΙ43 

ΜΑΔΡΙΣΗ ES300 

ΖΑΓΚΡΕΜΠ HR041 

ΛΙΟΤΜΠΛΙΑΝΑ SI041 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ RS110 

ΚΟΠΙΑ MK008 

ΟΥΙΑ BG411 

ΕΛΙΝΚI FI1B1 

ΣΟΚΦΟΛΜΗ SE110 

ΚΟΠΕΓΦΑΓΗ DK011-2 

ΛΟΝΔΙΝΟ UKI3 
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ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ LU00 

ΠΑΡΙΙ FR101 

 

  

ΣΜΗΜΑ 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικού 
Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που 
υλοποιούνται από το Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ 
Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), το Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)». 

Οι πόλεισ ςτισ οπούεσ πραγματοποιούνται προγρϊμματα που υλοποιεύ το 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., η Ε..Δ.Δ.Α. και  το Ι.Σ.Ε.Κ. εύναι:  

 

 

ΠΟΛΗ ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ EL 522 

ΚΑΣΕΡΙΝΗ EL 525 

ΕΡΡΕ EL 526 

ΒΕΡΟΙΑ EL 521 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ EL 511 

ΚΑΒΑΛΑ EL 515 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ EL 513 

ΞΑΝΘΗ EL 512 

ΔΡΑΜΑ EL 514 

ΛΑΡΙΑ EL 612 

ΒΟΛΟ EL 613 

ΚΑΡΔΙΣΑ EL 611 

ΣΡΙΚΑΛΑ EL 611 

ΚΑΣΟΡΙΑ EL 532 

ΚΟΖΑΝΗ EL 531 

ΥΛΨΡΙΝΑ EL 533 

ΙΨΑΝΝΙΝΑ EL 543 

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ EL 542 

ΠΡΕΒΕΖΑ EL 541 

ΑΡΣΑ EL 541 

 

Οι βαςικϋσ υπηρεςύεσ των τμημϊτων 1 και 2 που απαιτοϑνται εύναι οι ακϐλουθεσ: 
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 Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για εκπαιδευϐμενουσ 
και ειςηγητϋσ για προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτουσ τϐπουσ υλοπούηςησ των 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων. 

 Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με πρωινϐ για δρϊςεισ ςτο εξωτερικϐ.  

 Φρόςη Αιθουςών τϑπου Α1,, Β1.  

 Παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και εδεςμϊτων. 

 Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ). 

 Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και επιμορφοϑμενο. 

 

ΣΜΗΜΑ 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικού 
Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» 

Οι βαςικϋσ υπηρεςύεσ του τμόματοσ 3 εύναι: 

 Η κρϊτηςη θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων (μετ’ επιςτροφόσ) για τισ 
μετακινόςεισ των ειςηγητών ςτα προγρϊμματα που διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτην 
Ελλϊδα 

 Η κρϊτηςη θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων (μετ’ επιςτροφόσ) για τισ 
μετακινόςεισ  των ςυμμετεχϐντων ςε ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ ςτο 
εξωτερικϐ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςπουδαςτών τησ Ε..Δ.Δ.Α., ςτισ εξόσ πϐλεισ:  
Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, 
Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, 
Σύρανα, κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη. 

  

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικοϑ αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ και για τα τρύα (3) 
τμόματα δύδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ του Κοινοϑ 
Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 55100000 - Τπηρεςύεσ ξενοδοχεύων, 55300000 
– Τπηρεςύεσ εςτιατορύου & παροχόσ φαγητοϑ, 63515000 – Σαξιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ, 
55521200 – Τπηρεςύεσ παρϊδοςησ γευμϊτων, 34980000 – Σαξιδιωτικϊ ειςιτόρια. 
 
Δεδομϋνου ϐτι ο αναλυτικϐσ προγραμματιςμϐσ υλοπούηςησ εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων για τα ςτελϋχη τησ δημϐςιασ διούκηςησ δεν εύναι γνωςτϐσ εκ των 
προτϋρων, αλλϊ αντύθετα διαμορφώνεται ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των φορϋων τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν 
υποχρεοϑται: 
(α) να υλοποιόςει προγρϊμματα ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα, 
(β) να κϊνει χρόςη ϐλων των ζητοϑμενων με την παροϑςα υπηρεςιών. Απϐ τισ 

υπηρεςύεσ θα επιλϋγονται κϊθε φορϊ μϐνο αυτϋσ που εύναι απαραύτητεσ ςϑμφωνα με 
τισ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ κϊθε ςυγκεκριμϋνου εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να εκτελϋςει προγρϊμματα ςτισ ύδιεσ πϐλεισ που 
αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, χωρύσ να κϊνει χρόςη των υπηρεςιών του 
Αναδϐχου, εφϐςον τα προγρϊμματα αυτϊ υλοποιηθοϑν ςτουσ χώρουσ τησ Κεντρικόσ 
του Τπηρεςύασ ό του Περιφερειακοϑ Ινςτιτοϑτου Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ ό ςε 
ϊλλουσ χώρουσ (δημϐςιουσ, δημοτικοϑσ κ.λπ.), που προςφϋρονται ςε αυτϐ δωρεϊν. 
Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϐλα τα τμόματα. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΗΜΑΤΩΝ που 
μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε τρία (3). 
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1.3.2. Οικονομικό Αντικεύμενο 

 
1.3.2.1. Εκτιμώμενη αξύα 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των  3.324.922,63 
Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (4.122.904,06 € με ΥΠΑ).  

Επιπλϋον, προβλϋπεται δικαύωμα προαύρεςησ εκτιμώμενησ αξύασ 166.246,13 € χωρύσ 
ΥΠΑ (202.022,20 € με ΥΠΑ).  

Η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
δικαιώματοσ προαύρεςησ, ανϋρχεται ςτο ποςϐ των   3.491.168,76 € χωρύσ ΥΠΑ 
(4.324.926,06 €  με ΥΠΑ). 

 

Η εκτιμώμενη αξύα ανϊ τμόμα εύναι η εξόσ:  

ΣΜΗΜΑ 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που υλοποιοϑνται απϐ το 
Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)», εκτιμώμενησ αξύασ 2.144.673,19 € (μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ), χωρύσ Υ.Π.Α. 
24%. 

ΣΜΗΜΑ 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που υλοποιοϑνται απϐ το 
Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)», εκτιμώμενησ αξύασ 
836.649,44 € (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ 
προαύρεςησ), χωρύσ Υ.Π.Α. 24% 

ΣΜΗΜΑ 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)», εκτιμώμενησ αξύασ 
343.600,00 € (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ 
προαύρεςησ), (δεν ϋχει Υ.Π.Α.)  

 

«Η υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςη διαιρεύται ςτα ανωτϋρω τρύα (3) τμόματα:  

α) με ςκοπϐ την εξαςφϊλιςη τησ μϋγιςτησ δυνατόσ ςυμμετοχόσ ενδιαφερϐμενων ςτο 

διαγωνιςμϐ, καθώσ και την ανϊπτυξη του μϋγιςτου δυνατοϑ ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ 

αυτών, 

β) με δεδομϋνο ϐτι το κριτόριο που επελϋγη για τη διαμϐρφωςη των τμημϊτων 1 και 2 

εύναι η γεωγραφικό κατανομό των προσ υλοπούηςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Ο εξαιρετικϊ ςύνθετοσ και πολύπλοκοσ χαρακτόρασ του φυςικού αντικειμϋνου 

τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ, ςε ςυνδυαςμϐ με τον εξαιρετικϊ υψηλό αριθμό των 

προσ υλοπούηςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, ωσ προσ τα τμόματα 1 και 2, 

καθιςτϊ απαραύτητη την ανϊδειξη ενόσ αναδόχου που θα παρϋχει το ςύνολο 

όλων των προβλεπόμενων υπηρεςιών ανϊ τμόμα, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται η 

ομαλό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 
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γ) Επιπρϐςθετα, το Σμόμα 3, το οπούο αυτοτελώσ περιλαμβϊνει κρατόςεισ θϋςεων και 

προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών 

προγραμμϊτων/δρϊςεων, ϋχει προβλεφθεύ για τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ 

ενδιαφερϐμενων που μποροϑν να καλϑψουν μϐνον το εν λϐγω αντικεύμενο και ϐχι το 

ςϑνολο των ζητοϑμενων υπηρεςιών των λοιπών δυο Σμημϊτων τησ Διακόρυξησ. 

Επιςημαύνεται ότι ο παρών διαγωνιςμόσ διενεργεύται ςε τμόματα και 
προςφορϋσ γύνονται δεκτϋσ, εφόςον αφορούν όλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ ζητούμενεσ 
υπηρεςύεσ ανϊ τμόμα, για το ϋνα ό και για τα δύο τμόματα, ό και για τα τρύα 
τμόματα. 

1.3.2.2. Δικαύωμα προαύρεςησ και δικαιώματα κατϊ την κατακύρωςη τησ 
ςύμβαςησ  

 

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει 
μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του 
προϒπολογιςμοϑ κϊθε επιμϋρουσ υπηρεςύα κϊθε τμόματοσ τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ,  
με αντύςτοιχη τροποπούηςη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ (δικαύωμα προαύρεςησ ανϊ 
υπηρεςύα), ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 παρ. 1 
περ. α΄ του Ν. 4412/2016. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ επιτρϋπεται 
να γύνει μόνο μϋςα ςτα χρονικϊ όρια τησ ςύμβαςησ, που δεν δύναται να 
υπερβαύνουν την 31.12.2023.  

 
Αξύα Δικαιώματοσ Προαύρεςησ:  
 

ΣΜΗΜΑΣΑ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΗ ΤΜΒΑΗ 

(ΦΨΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ 1 
2.144.673,19 € 

 
2.659.394,76 € 

ΣΜΗΜΑ 2 
836.649,44 € 

 
1.037.445,31 € 

ΣΜΗΜΑ 3 
343.600,00 € 

 
343.600 € 

ΤΝΟΛΟ 
3.324.922,63 € 

 
4.122.904,06 € 

 

ΣΜΗΜΑΣΑ 
ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

(5%) 

(ΦΨΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ 1 
107.233,66 € 

 
132.969,74 € 

 

ΣΜΗΜΑ 2 
41.832,47 € 

 
51.872,27 € 

 

ΣΜΗΜΑ 3 
17.180,00 € 

 
17.180,00 

ΤΝΟΛΟ 
166.246,13 € 

 
202.022,00 € 

 

 

ΣΜΗΜΑΣΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 





13 

 

(ΦΨΡΙ ΥΠΑ) (ΜΕ ΥΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ 1 
2.251.906,85 € 

 

2.792.364,49 € 

 

ΣΜΗΜΑ 2 
878.481,91 € 

 

1.089.317,57 € 

 

ΣΜΗΜΑ 3 
360.780,00 € 

 

360.780,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ 
3.491.168,76 € 

 

4.242.462,06 € 

 

 
H αναθϋτουςα αρχό, αιτιολογημϋνα και κατϐπιν γνώμησ του αρμοδύου γνωμοδοτικοϑ 
οργϊνου, μπορεύ να κατακυρώςει τη ςϑμβαςη για ολϐκληρη ό μεγαλϑτερη ό μικρϐτερη 
ποςϐτητα, αγαθών ό παρεχϐμενων υπηρεςιών, απϐ αυτόν που καθορύζεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον ο ςχετικϐσ ϐροσ ϋχει περιληφθεύ ςε αυτϊ και εξόσ: 
ποςοςτϐ για το ογδϐντα τοισ εκατϐ (80%) μϋχρι και το εκατϐν εύκοςι τοισ εκατϐ 
(120%) τησ ποςϐτητασ παρεχϐμενων υπηρεςιών που αναφϋρεται ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ. 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται από την ημερομηνύα υπογραφόσ του 
ςυμφωνητικού και για δώδεκα (12) μόνεσ και ςε κϊθε περύπτωςη όχι πϋραν τησ 
31.12.2023.  

ημειώνεται, ωςτϐςο, ϐτι η υλοπούηςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων και η 
ενδεχϐμενη ανϊγκη παροχόσ υποςτηρικτικών υπηρεςιών, οι οπούεσ προβλϋπονται ςτην 
παροϑςα, εξαρτώνται απϐ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ, μη ελεγχϐμενουσ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(ϐπωσ αιτόματα φορϋων βϊςει ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών, επιλογό μεθϐδου 
υλοπούηςησ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, διαθεςιμϐτητα υπαλλόλων να 
ςυμμετϊςχουν ςε αυτϊ, διαθεςιμϐτητα ειςηγητών για να τα υλοποιόςουν, 
χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ που δεν εύναι γνωςτϋσ ςόμερα, επεύγουςεσ δρϊςεισ ςτο πλαύςιο 
μνημονιακών υποχρεώςεων κ.λπ.). Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν μπορεύ να 
δεςμευθεύ για ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων και – κατ’ επϋκταςη – των αναγκαύων υπηρεςιών που θα ζητοϑνται απϐ 
τον «ανϊδοχο» του ϋργου, μϋςα ςτα ανωτϋρω χρονικϊ ϐρια  τησ ςϑμβαςησ.. 

Αναλυτικό περιγραφό του οικονομικοϑ αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ δύδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ παροϑςασ Διακόρυξησ.  

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

 

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 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 
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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. Ο Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία 
Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

9. 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). 

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. 3310/2005 «Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό 
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων» (ΥΕΚ 
30/Α΄/14.02.2005), του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοπούηςη  μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό 
προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου 
τομϋα» τησ κοινόσ απϐφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικϊ με τα «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων 
του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το ν.3414/2005», καθώσ και των 
υπουργικών αποφϊςεων, οι οπούεσ εκδύδονται, κατ’ εξουςιοδϐτηςη  του ϊρθρου 65 
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του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθοριςμϐ: α) των μη «ςυνεργϊςιμων 
φορολογικϊ» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεςτώσ». 

15. 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). 

16. 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». 

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

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

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

23. 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). 

24. 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», 

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

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

27. 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). 

28. Σο Π.Δ. 38/2017 «Κανονιςμϐσ Λειτουργύασ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών» (ΥΕΚ  63/Α΄/04.05.2017). 

29. Σο Π.Δ. 39/2017 «Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ 
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Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών» (ΥΕΚ 64/Α΄/04.05.2017).  
30. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ» (ΥΕΚ 

145/Α΄/05.08.2016). 
31. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια 

ϋγγραφα και ςτοιχεύα» (ΥΕΚ 34/Α΄/23.03.2015).  
32. 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). 

33. 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 υμβϊςεων 
(ΕΗΔΗ)». 

34. 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). 

35. Η αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμϐσ Εθνικοϑ 
Μορφϐτυπου ηλεκτρονικοϑ τιμολογύου ςτο πλαύςιο των Δημοςύων υμβϊςεων».  

36. Η αριθ. 137675/ΔΥΘΥ1016 (ΦΔΚ Β΄ 5968/31.12.2018) "Ανηικαηάζηαζη ηηρ ςπ' απιθμ. 

110427/ΔΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β' 3521) ςποςπγικήρ απόθαζηρ με ηίηλο 
«Τποποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηηρ ςπ' απιθμ. 81986/ΔΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β' 
1822) ςποςπγικήρ απόθαζηρ “Δθνικοί κανόνερ επιλεξιμόηηηαρ δαπανών για ηα 
ππογπάμμαηα ηος ΔΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγσοι νομιμόηηηαρ δημοζίων ζςμβάζεων 

ζςγσπημαηοδοηούμενων ππάξεων ΔΣΠΑ 2014-2020 από Απσέρ Γιασείπιζηρ και 
Δνδιάμεζοςρ Φοπείρ - Γιαδικαζία ενζηάζεων επί ηων αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ 
ππάξεων”». 

37. Η με αριθ. πρωτ. 3632/30.12.2015 απϐφαςη ϋνταξησ τησ Πρϊξησ «ΔΡΑΕΙ 
ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2018» με κωδικϐ ΟΠ (MIS) 5000245 ςτο 
Ε.Π «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε), ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τισ αριθ. πρωτ. 1250/18.05.2016 (ΑΔΑ: 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78), 
1172/14-05-2018 (ΑΔΑ:ΧΑ123465ΦΙ8-ΝΣΗ), 2356/14.09.2018 (ΑΔΑ: 
Ψ1ΚΧ465ΦΙ8-ΝΜ4), και 561/16-03-2020 (ΑΔΑ: Χ62Γ46ΜΣΛΠ-ΧΝΟ) ϐμοιεσ 
αποφϊςεισ. 

38. Η με αριθ. πρωτ. 3107/17.01.2018 απϐφαςη ϋνταξησ τησ Πρϊξησ με τύτλο «ΔΡΑΕΙ 
ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ» με κωδικϐ ΟΠ (MIS) 5010844, ςτο Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη 
Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020»  (ΑΔΑ: ΨΞ24465ΦΙ8-77Κ) ϐπωσ τροποποιόθηκε με 
τισ αριθ. πρωτ.  1275/21-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΡ465ΦΙ8-Ρ0Ξ), 3155/05-12-2018 
(ΑΔΑ: 6ΥΘΧ465ΦΙ8-7ΒΛ) και 859/24-04-2020 (ΑΔΑ: Χ1ΣΞ46ΜΣΛΠ-2ΓΟ) 
αποφϊςεισ. 

39. Η με αριθ. πρωτ. 916/15-06-2020 απϐφαςη ϋνταξησ τησ Πρϊξησ με τύτλο «ΔΡΑΕΙ 
ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ» με κωδικϐ MIS 5057208, ςτο Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου 
Σομϋα 2014 – 2020» (ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ). 

40.  Η με αριθ. πρωτ. 2044(2021) ΦΕΣ.96 (2022),5-04-2022 απϐφαςη ϋνταξησ τησ 
Πρϊξησ με τύτλο «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ 
λειτουργύασ του Ινςτιτοϑτου Σεκμηρύωςησ  Ϊρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» και 
κωδ. ΟΠ: 5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

41. Η ΑΕ 4151 με την οπούα εντϊχθηκαν ςτο ΠΔΕ η πρϊξη «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2018» με κωδικϐ εναρύθμου 2015Ε41510001, η πρϊξη 
«ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ ΥΑΗ» με κωδικϐ εναρύθμου 2018Ε41510000 και η πρϊξη 
«ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ ΥΑΗ» με κωδικϐ εναρύθμου 2020Ε41510000. 

42. Σο απϐ 4/4/2022 μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ 
Διαχεύριςησ τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του ΕΠ «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου 
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Σομϋα», ςυνοδευϐμενο απϐ τη Λ.ΙΙ.2_7 Λύςτα Ελϋγχου. 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). 

43. 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).  

1. Η ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/2.6.2021 (ΥΕΚ 436/2021/Τ.Ο.Δ.Δ.) απϐφαςη του 
Τπουργοϑ Εςωτερικών με θϋμα «Διοριςμϐσ Προϋδρου, Αντιπροϋδρου και Μελών 
του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την  αριθμ. ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.16953 
(ΥΕΚ 723/2021/Τ.Ο.Δ.Δ.) και την με αριθμ. ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.18135/22-09-2021 
απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών (ΥΕΚ 804/Τ.Ο.Δ.Δ./25.09.2021). 

2. Η αριθ. 5128/16-03-2022 απϐφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περύ ϋγκριςησ τησ 
διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ και των ϐρων αυτοϑ. 

3. 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». 

4. Η ΝΚ ΓΝΜΔ 3/2018 περύ τησ μη υποχρϋωςησ δημοςύευςησ περύληψησ τησ 
διακόρυξησ ςτον περιφερειακϐ και τοπικϐ τϑπο κατ΄ εφαρμογό των διατϊξεων του 
Ν. 3548/2007 (68 Α΄), προκειμϋνου για διαδικαςύα ανϊθεςησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ 
προμόθειασ αγαθών (ό παροχόσ γενικών υπηρεςιών) που διενεργεύται απϐ 
κεντρικό υπηρεςύα, ςε ςυνδυαςμϐ με τον πύνακα «Τποχρεώςεισ δημοςιεϑςεων ςτον 
εθνικϐ τϑπο κατϊ τον Ν. 4412/2016», που ϋχει αναρτηθεύ ςτον ιςτϐτοπο τησ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (www.eaadhsy.gr).  

5. 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 καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 18/05/2022, ημϋρα 
Σετϊρτη και ώρα 13.00 μ.μ., ϑςτερα απϐ κανονικό προθεςμύα τριϊντα ϋξι (36) 
ημερών, απϐ την ημερομηνύα αποςτολόσ ςτην Τπηρεςύα Εκδϐςεων τησ Ϊνωςησ τησ 
Προκόρυξησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 1 και 4 του ϊρθρου 27 και 
την παρ. 1 του ϊρθρου 60 του Ν. 4412/2016. 

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 19/05/2022,  ημϋρα Πϋμπτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ του (υπο)φακϋλου 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ» και του (υπο)φακϋλου «Οικονομικό 
Προςφορϊ» ). 

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

1.6.1 Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

H Προκόρυξη ςϑμβαςησ (περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ), που περιλαμβϊνει τισ 
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Παρϊρτημα V του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 
4412/2016, ςυνταγμϋνη κατϊ το ςχετικϐ τυποποιημϋνο ϋντυπο του Εκτελεςτικοϑ 
Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2015/1986 τησ Επιτροπόσ, απεςτϊλη προσ δημοςύευςη ςτην 
Τπηρεςύα Εκδϐςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςτισ 13/04/2022. 

1.6.2 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 18/04/2022.   
 
Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκαν ςτη ςχετικό 
ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ςτο Ε..Η.ΔΗ.. ϐπου ϋλαβαν 
υςτημικϐ Αϑξοντα Αριθμϐ 158199 και αναρτόθηκαν ςτην Διαδικτυακό Πϑλη  
www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ.  
 
Προκόρυξη (περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 
(ιςτ) τησ παρ. 3 του ϊρθρου 76 του Ν. 4412/2016, 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 
18/04/2022. 

Γνωςτοπούηςη για τη ςυναφθεύςα ςϑμβαςη, με τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο 
Παρϊρτημα V του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, ςυνταγμϋνη κατϊ το οικεύο 
τυποποιημϋνο ϋντυπο του Εκτελεςτικοϑ Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2015/1986 τησ Επιτροπόσ, 
θα αποςταλεύ προσ δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Εκδϐςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

1.6.3 Έξοδα δημοςιεύςεων 

Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ βαρϑνουν τον προϒπολογιςμϐ τησ Ϊνωςησ. 

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://et.diavgeia.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, κατϊ την ϋννοια τησ 
περ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του Ν. 4412/2016, εύναι τα ακϐλουθα: 

- η με αρ. 321/21.01.2019 Προκόρυξη ϑμβαςησ (ΑΔΑΜ:……………………………………) 
ϐπωσ αυτό ϋχει δημοςιευτεύ ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
(ΕΕΕΕ), 

- η παροϑςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τησ που αποτελοϑν αναπϐςπαςτο 
μϋροσ αυτόσ:  

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ Αντικειμϋνου 
τησ ϑμβαςησ 

Κεφϊλαιο Α - Περιγραφό φυςικοϑ αντικεύμενου τησ ςϑμβαςησ 

Κεφϊλαιο  Β - Οικονομικϐ αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ- το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ)  

Κεφϊλαιο Α: Δομό ΕΕΕ 

Κεφϊλαιο Β: Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ ΕΕΕ 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Απαιτόςεισ - Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ & Πύνακασ 
υμμϐρφωςησ 

Κεφϊλαιο Α: Απαιτόςεισ-τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ανϊ τμόμα 

Κεφϊλαιο Β:  Πύνακασ υμμϐρφωςησ τεχνικών προδιαγραφών ανϊ  
τμόμα 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπϐδειγμα Καταλϐγου Ξενοδοχεύων και Αιθουςών 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπϐδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – χϋδια υμβϊςεων 

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII - ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ Ε ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑ ΣΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

- -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 (Ε..Η.ΔΗ..), η οπούα εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ Διαδικτυακόσ 
Πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ. 

Προςφϋρεται ελεϑθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ απϐ 18/04/2022 ςτην ιςτοςελύδα www.ekdd.gr και ςτη 
διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, το 
αργϐτερο δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
προςφορών ότοι μϋχρι 08/05/2022, 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 12/05/2022, ημϋρα Πϋμπτη. 
 
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. 
 
Αιτόματα που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα δεν εξετϊζονται.  
 
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). 
 
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 οικονομικϐ 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. 
 
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα 
για την προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, η παρϊταςη τησ προθεςμύασ 
εναπϐκειται ςτην διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.  
 
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα 
για την προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των 
προθεςμιών.  
 
Σροποπούηςη των ϐρων τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (πχ αλλαγό/μετϊθεςη τησ 
καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών καθώσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/




21 

 

των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο) 
δημοςιεϑεται ςτην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημϋνο ϋντυπο «Διορθωτικϐ») 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 ςχετικϊ με την ϑπαρξη λϐγου αποκλειςμοϑ και την πλόρωςη των κριτηρύων 

ποιοτικόσ επιλογόσ 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. 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, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ 
αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια που εύναι 
δυνατϐν να διαβιβαςτοϑν ςε κϊθε γλώςςα και δεν εύναι απαραύτητη η μετϊφραςό τουσ, 
μποροϑν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη 
ςτην ελληνικό. 
5. Κϊθε μορφόσ 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 
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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 VI 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, 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 

http://www.tpd.gr/
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προςωπικών δεδομϋνων, κατϊ τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτην αναλυτικό 

ενημϋρωςη που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ – Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ  

1. Δικαι ωμα ςυμμετοχη σ ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ τησ παρου ςασ ςυ μβαςησ ε χουν  
φυςικα  η  νομικα  προ ςωπα και, ςε  περι πτωςη ενω ςεων οικονομικω ν φορε ων, τα με λη 
αυτω ν, που ει ναι εγκατεςτημε να ςε: 
        α. κρα τοσ - με λοσ τησ Ϊνωςησ, 

β. κρα τοσ - με λοσ του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Φω ρου (E.O.X.), 
γ. τρι τεσ χω ρεσ που ε χουν υπογρα ψει και κυρω ςει τη Δ, ςτο βαθμο  που η υπο  

ανα θεςη δημο ςια ςυ μβαςη καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικε σ ςημειω ςεισ του ςχετικου  με την Ϊνωςη Προςαρτη ματοσ I τησ ωσ α νω 
υμφωνι ασ, 

δ. τρι τεσ χω ρεσ που δεν εμπι πτουν ςτην περι πτωςη γ' τησ παρου ςασ παραγρα φου 
και ε χουν ςυνα ψει διμερει σ η  πολυμερει σ ςυμφωνι εσ με την Ϊνωςη ςε θε ματα 
διαδικαςιω ν ανα θεςησ δημοςι ων ςυμβα ςεων, 

 
το βαθμο  που καλυ πτονται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικε σ 
ςημειω ςεισ του ςχετικου  με την Ϊνωςη Προςαρτη ματοσ I τησ Δ, καθω σ και τισ λοιπε σ 
διεθνει σ ςυμφωνι εσ απο  τισ οποι εσ δεςμευ εται η Ϊνωςη, οι αναθε τουςεσ αρχε σ 
επιφυλα ςςουν για τα ε ργα, τα αγαθα , τισ υπηρεςι εσ και τουσ οικονομικου σ φορει σ των 
χωρω ν που ε χουν υπογρα ψει τισ εν λο γω ςυμφωνι εσ μεταχει ριςη εξι ςου ευνοι κη  με 
αυτη ν που επιφυλα ςςουν για τα ε ργα, τα αγαθα , τισ υπηρεςι εσ και τουσ οικονομικου σ 
φορει σ τησ Ϊνωςησ. 
 
2.  Οικονομικο σ φορε ασ ςυμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ωσ με λοσ ε νωςησ. 
 
3. Οι ενω ςεισ οικονομικω ν φορε ων, ςυμπεριλαμβανομε νων των προςωρινω ν 
ςυμπρα ξεων, δεν απαιτει ται να περιβληθου ν ςυγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την 
υποβολη  προςφορα σ.  
 
Η αναθε τουςα αρχη   μπορει  να απαιτη ςει απο  τισ ενω ςεισ οικονομικω ν φορε ων να 
περιβληθου ν ςυγκεκριμε νη νομικη  μορφη , εφο ςον τουσ ανατεθει  η ςυ μβαςη. 
 
τισ περιπτω ςεισ υποβολη σ προςφορα σ απο  ε νωςη οικονομικω ν φορε ων, ο λα τα με λη 
τησ ευθυ νονται ε ναντι τησ αναθε τουςασ αρχη σ αλληλε γγυα και εισ ολο κληρον.    
 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  

 

1. 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, με ςτρογγυλοπούηςη ςτο 
δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο. 

Οι οικονομικού φορεύσ που υποβϊλλουν προςφορϊ για περιςςϐτερα του ενϐσ τμόματα 
οφεύλουν να υποβϊλουν επιμϋρουσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ με τα προαναφερθϋντα ποςϊ 
για κϊθε τμόμα ξεχωριςτϊ και ϐχι μύα ενιαύα εγγυητικό επιςτολό.  

 

υγκεκριμϋνα, 





24 

 

 το ποςϐ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ για το τμόμα 1 ανϋρχεται ςε 
ςαρϊντα δϑο χιλιϊδεσ οκτακϐςια ενενόντα τρύα ευρώ και ςαρϊντα ϋξι λεπτϊ 
(42.893,46 €),  

 το ποςϐ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ για το τμόμα 2 ανϋρχεται ςε 
δεκϊξι χιλιϊδεσ επτακϐςια τριϊντα δϑο ευρώ και ενενόντα εννϋα λεπτϊ 
(16.732,99 €) , 

 το ποςϐ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ για το τμόμα 3 ανϋρχεται ςε ϋξι 
χιλιϊδεσ οκτακϐςια εβδομόντα δϑο ευρώ (6.872,00 €).  

 

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 εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει για τριϊντα (30) ημϋρεσ τουλϊχιςτον μετϊ απϐ 
τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ που καθορύζουν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ 
ότοι μϋχρι 18/06/2023, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, 
πριν απϐ τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τον προςφϋροντα να παρατεύνει, , 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 
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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 

 

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 υπα ρχει ςε βα ροσ του αμετα κλητη καταδικαςτικη  απο φαςη για ε να απο  τα 
ακο λουθα εγκλη ματα: 
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),  
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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 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 
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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. 
 
Κατ' εξαύρεςη, ο  οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται, ϐταν ο αποκλειςμϐσ, ςϑμφωνα 
με την παρϊγραφο 2.2.3.2, θα όταν ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ 
των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο 
οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω 
αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, 
ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απϐ την 
εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. 

2.2.3.3  Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό  
επαγγελματικό παρϊπτωμα 

Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ 
προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ: 
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 2.2.9.2 τησ παροϑςασ,  
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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,  

ςτ) εϊν, με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011 περύ 

ποινικών κυρώςεων και ϊλλων διοικητικών ςυνεπειών, υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ 

ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ 

με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ,  

ζ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, 

μϋςα,  

η) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό του 

οικονομικοϑ φορϋα κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, 

ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ 

με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

θ) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 

αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει με 

απατηλϐ τρϐπο παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ 

τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

 
Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (θ)  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 Αμιγώσ Εθνικού Λόγοι Αποκλειςμού 

 
Προςφϋρων αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ 
ςϑμβαςησ, εϊν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 
3310/2005 (Α΄ 30), ϐπωσ  ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει. . 
 
Οι υποχρεώςεισ τησ παροϑςησ αφοροϑν τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ που υποβϊλλουν 
προςφορϊ αυτοτελώσ ό ωσ μϋλη ϋνωςησ ό που ςυμμετϋχουν ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο 
ϊλλου νομικοϑ προςώπου που υποβϊλλει προςφορϊ ό νομικϊ πρϐςωπα τησ αλλοδαπόσ  
που αντιςτοιχοϑν ςε ανώνυμη εταιρεύα. 
Εξαιροϑνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ: α) οι ειςηγμϋνεσ ςτα χρηματιςτόρια κρατών-
μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό του Οργανιςμοϑ Οικονομικόσ υνεργαςύασ και 
Ανϊπτυξησ (Ο.Ο..Α.) εταιρεύεσ, β) οι εταιρεύεσ, τα δικαιώματα ψόφου των οπούων 
ελϋγχονται απϐ μύα ό περιςςϐτερεσ επιχειρόςεισ επενδϑςεων (investment firms), 
εταιρεύεσ διαχεύριςησ κεφαλαύων/ενεργητικοϑ (asset/fund managers) ό εταιρεύεσ 
διαχεύριςησ κεφαλαύων επιχειρηματικών ςυμμετοχών (private equity firms), υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐτι οι τελευταύεσ αυτϋσ εταιρεύεσ ελϋγχουν, ςυνολικϊ ποςοςτϐ που 
υπερβαύνει το εβδομόντα πϋντε τοισ εκατϐ (75%) των δικαιωμϊτων ψόφων και εύναι 
εποπτευϐμενεσ απϐ Επιτροπϋσ Κεφαλαιαγορϊσ ό ϊλλεσ αρμϐδιεσ χρηματοοικονομικϋσ 
αρχϋσ κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό του Ο.Ο..Α. 

2.2.3.5  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 
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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 και 2.2.3.4. 
 

2.2.3.6 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 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. 
 

2.2.3.7  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 για οποιοδόποτε τμόμα 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.  

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, ϐπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
Ειδικϐτερα απαιτεύται:  

 Για ϐλα τα Σμόματα: 
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α) 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.  
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.   
 
την περύπτωςη Ένωςησ Υορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, απαιτεύται 
κϊθε μϋλοσ τησ Ένωςησ να πληρού τον ωσ ϊνω όρο.  
 
β) την περύπτωςη που ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ, ό μϋλοσ/η Ϊνωςησ Υορϋων 
που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, εύναι τουριςτικϐ γραφεύο, να διαθϋτει (-ουν) 
βεβαύωςη απϐ τον ΕΟΣ (Ν. 393/1976, ΥΕΚ Α΄/199) ό αντύςτοιχο φορϋα του 
εξωτερικοϑ, περύ ςυνδρομόσ των νομύμων προϒποθϋςεων για τη λειτουργύα 
τουριςτικοϑ γραφεύου.  
την περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων το εν λϐγω πιςτοποιητικϐ απαιτεύται να το διαθϋτει 
τουλϊχιςτον ϋνα μϋλοσ τησ Ϊνωςησ. 
 

2.3.2  Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια  

Όςον αφορϊ ςτην οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, κϊθε οικονομικϐσ 
φορϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται 
να διαθϋτει ελϊχιςτο Γενικό Μϋςο Ετόςιο Κύκλο Εργαςιών κατϊ την τελευταύα 
τριετύα ωσ εξόσ:  
 

1) Για το τμόμα 1:  το εύκοςι πϋντε τοισ εκατϐ (25%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του 
Σμόματοσ 1 (ϑψουσ 536.168,30 €) και αφορϊ τα ϋτη  2021, 2020 & 2019. 

2) Για το τμόμα 2: το εύκοςι πϋντε τοισ εκατϐ (25%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του 
Σμόματοσ 2 (ϑψουσ 209.162,36 €) και αφορϊ τα ϋτη  2021, 2020 & 2019. 

3) Για το τμόμα 3:  το εύκοςι  πϋντε τοισ εκατϐ (25%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του 
Σμόματοσ 3 (ϑψουσ 85.900 €) και αφορϊ τα ϋτη  2021, 2020 & 2019.  
 

ε περύπτωςη που οι ζητοϑμενεσ πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολϐκληρη την 
απαιτοϑμενη περύοδο, οι οικονομικού φορεύσ δύνουν τα ςτοιχεύα για τα ϋτη λειτουργύασ 
και αναφϋρουν την ημερομηνύα ςϑςταςησ ό ϋναρξησ των δραςτηριοτότων τουσ. 
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, κϊθε οικονομικϐσ φορϋασ που 
ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται:  
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Κατϊ την τελευταύα τριετύα (2021, 2020, 2019), να ϋχει εκτελϋςει τουλϊχιςτον 
μύα (1) ςύμβαςη με αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών αντύςτοιχων του 
τμόματοσ για το οπούο υποβϊλλει προςφορϊ και με προώπολογιςθεύςα αξύα 
τουλϊχιςτον ύςη με το δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ του 
οικεύου τμόματοσ.  
ε περύπτωςη που προςφϋρων υποβϊλλει προςφορϊ για τα τμόματα 1 και 2, 
αρκεύ να ϋχει εκτελϋςει κατϊ τη τελευταύα τριετύα  μύα (1) ςύμβαςη του 
ςυγκεκριμϋνου τύπου ανϊ τμόμα, με προώπολογιςθεύςα αξύα τουλϊχιςτον ύςη με 
το δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ  του οικεύου Σμόματοσ.  
Ο Προςφϋρων θα πρϋπει να αναφϋρει τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ  αποδϋκτεσ 
των υπηρεςιών, δημϐςιουσ ό/και ιδιωτικοϑσ. 
 
Όςον αφορϊ ςτα τμόματα 1 και 2 τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ, το κϑριο αντικεύμενο 
των υπηρεςιών εύναι η εξαςφϊλιςη υπηρεςιών διαμονόσ ό/και αιθουςών, ενώ ϐςον 
αφορϊ ςτο τμόμα 3 η ϋκδοςη αεροπορικών ειςιτηρύων (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I -«Αναλυτικό 
Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ» και ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III -
«Απαιτόςεισ – Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ & Πύνακασ υμμόρφωςησ» τησ Διακόρυξησ).  
 
ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 
ικανϐτητασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ απϐ ϐλα τα μϋλη, υπϐ την επιφϑλαξη τησ 
παραγρϊφου 2.3.5 τησ παροϑςασ. 

2.3.4  Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ  

Κϊθε οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ 
ςϑμβαςησ απαιτεύται να διαθϋτει: 
Πιςτοποιητικό υμμόρφωςησ υςτόματοσ Ποιότητασ ISO 9001:2015 ό 
ιςοδύναμο, που ϋχει εκδοθεύ απϐ ανεξϊρτητο οργανιςμϐ που βεβαιώνει ϐτι ο 
οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα απαιτοϑμενα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ 
ποιϐτητασ και  να πληροϑν ϐλεσ τισ ϊλλεσ απαιτόςεισ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 82 
παρ.1 του Ν. 4412/2016. Σο εν λϐγω πιςτοποιητικϐ θα πρϋπει να καλϑπτει το 
αντικεύμενο των προσ ανϊθεςη υπηρεςιών.  
Η αναθϋτουςα αρχό αναγνωρύζει ιςοδϑναμα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ 
φορεύσ διαπιςτευμϋνουσ απϐ ιςοδϑναμουσ οργανιςμοϑσ διαπύςτευςησ εδρεϑοντεσ ςε 
κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. 
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.   
Σο εν λϐγω πιςτοποιητικϐ πρϋπει να εύναι ςε ιςχϑ τϐςο κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ του υποψηφύου, ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ.   
ε περύπτωςη ενώςεων το εν λϐγω πιςτοποιητικϐ απαιτεύται να το 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. 
4782/2021 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 αναγκαύουσ πϐρουσ, με την προςκϐμιςη 
ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζεται.. 
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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 απαιτοϑμενη  οικονομικό και 
χρηματοοικονομικό επϊρκεια, οι εν λϐγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ 
ςτηρύζονται εύναι απϐ κοινοϑ υπεϑθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.   
 
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 τησ παρ. 2,3  και  αν 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 αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3τησ παροϑςασ 

και ϐτι πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοι 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 
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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 ενημερωμϋνη 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. 

υμπληρώνεται ϋνα ΕΕΕ για κϊθε τμόμα.  

 

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

οπούο μποροϑν να υποβϊλλονται προςφορϋσ. Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ 

τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ 

προςφορών 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 την υποβολό του ΕΕΕ, καθώσ και τησ ςυνοδευτικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ, εύναι 

δυνατό, με μϐνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ 

φορϋα, η προκαταρκτικό απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ που αναφϋρονται ςτην 

παρϊγραφο 2.2.3 τησ παροϑςασ, 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.  
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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 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 για τυχϐν ςϑναψη ςυμφωνιών με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη 

ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, η ςυνδρομό περιςτϊςεων, ϐπωσ η πϊροδοσ τησ τριετοϑσ 

περιϐδου τησ ιςχϑοσ του λϐγου αποκλειςμοϑ (παραγρϊφου 10 του ϊρθρου 73) ό η 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

ςϑμφωνα με την περ. ςτ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 τησ παροϑςησ, αναλϑεται ςτο ςχετικϐ 

πεδύο που προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςησ . 

Όςον αφορϊ ςτισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (περ. α’ και β’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016) 

αυτϋσ θεωρεύται 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 ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ 

υποχρεώςεισ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, 

κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. 

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.  

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 . 
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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 περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3., τα ϋγγραφα ό τα 

πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ςχετικϊ με τη μη 

ϑπαρξη του λϐγου αποκλειςμοϑ και την μη επύςημη ϋκδοςη ςχετικοϑ πιςτοποιητικοϑ 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, με το ανωτϋρω περιεχϐμενο. 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 περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3. 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 τησ παραγρϊφου 2.2.3.3, υπεϑθυνη δόλωςη του 

προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι 

ςτην παρϊγραφο 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 . 

ςτ) για την παρϊγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών , που 

καθορύζονται κατωτϋρω, εφϐςον ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα ό 

νομικϐ πρϐςωπο ςτη μετοχικό ςϑνθεςη του οπούου ςυμμετϋχει ανώνυμη εταιρεύα ό 

νομικϐ πρϐςωπο τησ αλλοδαπόσ που αντιςτοιχεύ ςε ανώνυμη εταιρεύα   (πλην των 

περιπτώςεων που αναφϋρθηκαν ςτην παρ. 2.2.3.4 τησ παροϑςασ ανωτϋρω).   

υγκεκριμϋνα, προςκομύζονται: 

i) Για την απϐδειξη τησ εξαύρεςησ απϐ την υποχρϋωςη ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών 

τουσ κατϊ την περ. α) τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 βεβαύωςη του αρμοδύου 

Φρηματιςτηρύου.  

ii) Όςον αφορϊ την εξαύρεςη τησ περ. β) τησ παραγρϊφου 2.2.3.4, για την απϐδειξη του 

ελϋγχου δικαιωμϊτων ψόφου υπεϑθυνη δόλωςη τησ ελεγχϐμενησ εταιρεύασ και, εϊν 

αυτό εύναι διαφορετικό του προςωρινοϑ αναδϐχου, πρϐςθετη υπεϑθυνη δόλωςη του 

τελευταύου, ςτισ οπούεσ αναφϋρονται οι επιχειρόςεισ επενδϑςεων, οι εταιρεύεσ 

διαχεύριςησ κεφαλαύων/ενεργητικοϑ ό κεφαλαύων επιχειρηματικών ςυμμετοχών, ανϊ 
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περύπτωςη και το ςυνολικϐ ποςοςτϐ των δικαιωμϊτων ψόφου που ελϋγχουν ςτην 

ελεγχϐμενη απϐ αυτϋσ εταιρεύα. Οι υπεϑθυνεσ αυτϋσ δηλώςεισ ςυνοδεϑονται 

υποχρεωτικϊ απϐ βεβαύωςη ό ϊλλο ϋγγραφο απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι οι ελϋγχουςεσ 

τα δικαιώματα ψόφου εταιρεύεσ εύναι εποπτευϐμενεσ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην 

παρϊγραφο 2.2.3.4. 

iii) Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών του προςωρινοϑ αναδϐχου: 

- Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι 

οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 

πριν απϐ την υποβολό του. 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετϐχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμϐ των 

μετοχών κϊθε μετϐχου (μετοχολϐγιο), ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο 

βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ, το πολϑ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την 

ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 

Ειδικϐτερα: 

- Όςον αφορϊ ςτισ εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα ανώνυμεσ εταιρεύεσ υποβϊλλεται 

πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι μετοχϋσ τουσ εύναι 

ονομαςτικϋσ και αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετϐχων τησ εταιρεύασ και 

τον αριθμϐ των μετοχών κϊθε μετϐχου (μετοχολϐγιο), ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι 

καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ, το πολϑ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ πριν απϐ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 

- Όςον αφορϊ ςτισ αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ ό αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα 

που αντιςτοιχούν ςε ανώνυμεσ εταιρεύεσ: 

Α) εφϐςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ,  προςκομύζουν : 

i) Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει 

ϐτι οι μετοχϋσ τουσ εύναι ονομαςτικϋσ 

ii) Αναλυτικό κατϊςταςη μετϐχων, με τον αριθμϐ των μετοχών του κϊθε μετϐχου, ϐπωσ 

τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα 

το πολϑ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ. 

iii) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο απϐ το οπούο να προκϑπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικοϑ 

προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.     

Β)  εφϐςον δεν ϋχουν υποχρϋωςη ονομαςτικοπούηςησ μετοχών ό δεν προβλϋπεται η 

ονομαςτικοπούηςη των μετοχών, προςκομύζουν: 

i) βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών απϐ αρμϐδια αρχό, 

εφϐςον υπϊρχει ςχετικό πρϐβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του 

διαγωνιζϐμενου. Για την περύπτωςη μη πρϐβλεψησ ονομαςτικοπούηςησ προςκομύζεται 

υπεϑθυνη δόλωςη του διαγωνιζϐμενου 

ii) ϋγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη προςώπων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των 

μετοχών ό δικαιωμϊτων ψόφου, 

iii) εϊν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη προςώπων, 

που κατϋχουν τουλϊχιςτον ϋνα τοισ εκατϐ (1%) των μετοχών ό δικαιωμϊτων ψόφου, 

ςϑμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν τα πρϐςωπα αυτϊ εύναι γνωςτϊ ςτην 

εταιρεύα. ε αντύθετη περύπτωςη, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λϐγουσ που δεν εύναι 
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γνωςτϊ τα ωσ ϊνω πρϐςωπα, η δε αναθϋτουςα αρχό δεν διαθϋτει διακριτικό ευχϋρεια 

κατϊ την κρύςη τησ αιτιολογύασ αυτόσ. Εναπϐκειται ςτην αναθϋτουςα αρχό να αποδεύξει 

τη δυνατϐτητα τησ εταιρεύασ να υποβϊλλει την προαναφερϐμενη κατϊςταςη, 

διαφορετικϊ η μη υποβολό τησ ςχετικόσ κατϊςταςησ δεν επιφϋρει ϋννομεσ ςυνϋπειεσ ςε 

βϊροσ τησ εταιρεύασ.  

Όλα τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να εύναι επικυρωμϋνα απϐ την κατϊ νϐμον αρμϐδια 

αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου και να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 

μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

Ελλεύψεισ ςτα δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών ςυμπληρώνονται κατϊ 

την παρϊγραφο 3.1.2 τησ παροϑςασ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει επύςησ, επύ ποινό απαραδϋκτου τησ προςφορϊσ, εϊν ςτη 

διαδικαςύα ςυμμετϋχει εξωχώρια εταιρεύα απϐ «μη ςυνεργϊςιμα κρϊτη ςτον 

φορολογικϐ τομϋα» κατϊ την ϋννοια των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 65 του ν. 4172/2013,  

καθώσ και απϐ κρϊτη που ϋχουν προνομιακϐ φορολογικϐ καθεςτώσ, ϐπωσ αυτϊ 

ορύζονται ςτον κατϊλογο τησ απϐφαςησ τησ παρ. 7 του ϊρθρου 65 του ωσ ϊνω Κώδικα, 

κατϊ τα αναφερϐμενα ςτην περύπτωςη α τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 4 του ν. 

3310/2005. 

 

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. 

 

την περύπτωςη που ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ, ό μϋλοσ/η Ϊνωςησ Υορϋων 

που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, εύναι τουριςτικϐ γραφεύο, οφεύλει να διαθϋτει (-ουν) 

και να προςκομύζει (-ουν) βεβαύωςη απϐ τον ΕΟΣ (Ν. 393/1976, ΥΕΚ Α΄/199) ό 

αντύςτοιχο φορϋα του εξωτερικοϑ, περύ ςυνδρομόσ των νομύμων προϒποθϋςεων για τη 

λειτουργύα τουριςτικοϑ γραφεύου. 

 

Επιςημαύνεται ϐτι, τα δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην απϐδειξη τησ απαύτηςησ του 

ϊρθρου 2.3.1 (απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 
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δραςτηριϐτητασ) γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) 

εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,  εκτϐσ αν, ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ 

διατϊξεισ αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 

Β.3. Για την απϐδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ 

παραγρϊφου 2.3.2 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 τρεισ (3) τελευταύεσ 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 οικονομικϐσ φορϋασ, για βϊςιμο λϐγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, μπορεύ να αποδεικνϑει την οικονομικό και 
χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η 
αναθϋτουςα αρχό κρύνει κατϊλληλο. 

 

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:  

Α/Α Αποδϋκτησ ϑντομη 
Περιγραφό 
ϑμβαςησ 

Διϊρκεια 
Εκτϋλεςησ 
ϑμβαςησ 
(απϐ - ϋωσ) 

υμβατικό αξύα 
χωρύσ Υ.Π.Α. 
(ςε περύπτωςη 
ςυμμετοχόσ ςε 

ϋνωςη, 
να δηλωθεύ 

η ςυμβατικό αξύα 
ςυμμετοχόσ ςτην 

ϋνωςη) 

υνοπτικό 
Περιγραφό 
υμμετοχόσ – 
επιμεριςμϐσ 

των 
υπηρεςιών 

(ςε 
περύπτωςη 
ϋνωςησ) 

Συχϐν 
ςυνοδευτικϊ 
ϋγγραφα 
(τϑποσ & 

ημερομηνύα) 

       
       
       

 

β) Οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να προςκομύςουν δόλωςη ςτην οπούα να 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. 
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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.   

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:  

1. 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. 

2. 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.  
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3. 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 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 
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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 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 παρούςα Διακόρυξη, 

εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  
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• οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 

τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι 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 με εξαύρεςη τη βεβαύωςη 
απϐ τον  ΕΟΣ περύ τησ ςυνδρομόσ των νομύμων προϒποθϋςεων για τη λειτουργύα 
τουριςτικοϑ γραφεύου (ςτην περύπτωςη που μϋλοσ ό μϋλη τησ ϋνωςησ φορϋων φϋρουν 
την ιδιϐτητα τουριςτικοϑ γραφεύου)  κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 
2.3.1 τησ παροϑςασ και το Πιςτοποιητικϐ υμμϐρφωςησ υςτόματοσ Ποιϐτητασ ISO 
9001:2015 ό ιςοδϑναμο κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.4 τησ 
παροϑςασ. 
 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. 
 

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 με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ 

τησ Διακόρυξησ, για το ϋνα ό/ και για τα δύο τμόματα  ό/ και για τα τρύα τμόματα 

και αφορούν όλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ ζητούμενεσ, ανϊ τμόμα, υπηρεςύεσ. 

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.  
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Απαιτου μενα απο  την παρου ςα Διακη ρυξη για προςκο μιςη ςε ε ντυπη μορφη  ςτοιχει α, 

που υποβα λλονται η  περιε ρχονται ςτην Τπηρεςι α μετα  την καθοριζο μενη προθεςμι α, 

θεωρου νται εκπρο θεςμα κατατεθε ντα και οδηγου ν ςε απο ρριψη τησ προςφορα σ. 

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. 

Ο υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ, εφο ςον δεν ε χουν προςβα λει νομι μωσ και 

εμπροθε ςμωσ τη Διακη ρυξη, θεωρει ται ο τι αποδε χονται πλη ρωσ και ανεπιφυλα κτωσ 

ο λουσ τουσ ο ρουσ αυτη σ και δεν δυ νανται, με την προςφορα  τουσ η  με οποιονδη ποτε 

α λλο τρο πο, να αποκρου ςουν, ευθε ωσ η  εμμε ςωσ, τουσ ανωτε ρω ο ρουσ. Με την 

υποβολη  τησ προςφορα σ τεκμαι ρεται ο τι οι υποψη φιοι οικονομικοι  φορει σ ε χουν λα βει 

γνω ςη των ο ρων τησ Διακη ρυξησ και των λοιπω ν εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ. 

Οι οικονομικοι  φορει σ μπορου ν να αποςυ ρουν την προςφορα  τουσ, πριν την 

καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη σ προςφορα σ, χωρι σ να απαιτει ται ε γκριςη εκ με ρουσ 

του αποφαινομε νου οργα νου τησ αναθε τουςασ αρχη σ, υποβα λλοντασ ε γγραφη 

ειδοποι ηςη προσ την αναθε τουςα αρχη  με ςω τησ λειτουργικο τητασ «Επικοινωνι α» 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 
υποβολότων 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. 

(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 
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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, 

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 
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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 Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (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 εγγϑηςη 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 VI  τησ παροϑςασ. 
 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(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 2.6.2.5 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. 

Οι υποψόφιοι οφεύλουν να ςυμπληρώςουν ϋνα ΕΕΕ  για κϊθε τμόμα ξεχωριςτϊ: 

 -το ΕΕΕ_1  για το Σμόμα 1 

-το ΕΕΕ_2  για το Σμόμα 2 

-το ΕΕΕ_3  για το Σμόμα 3 

 

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 
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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 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.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 για κϊθε 

υπηρεςύα ξεχωριςτϊ.  

υγκεκριμϋνα, η Σεχνικό προςφορϊ και των τριών Σμημϊτων θα πρϋπει επύ ποινό 

απορρύψεωσ να περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα: 

1. Ενότητα με τύτλο: «Προφύλ του προςφϋροντοσ, αντύληψη για το 
ϋργο και μεθοδολογύα υλοπούηςησ του», ϐπου θα γύνει μια περιγραφό τησ 
εταιρεύασ (Περιγραφό τησ επιχειρηματικόσ δομόσ, οργανϐγραμμα, ςϑντομο 
ιςτορικϐ, τομεύσ δραςτηριοπούηςησ, ομϊδα ϋργου, πολιτικό ακυρώςεων που 
πρϐκειται να ακολουθόςει ο προςφϋρων για κϊθε υπηρεςύα κ.λπ.).  

ημειώςεισ:  

Οι ακυρώςεισ αφοροϑν ϐλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ ζητοϑμενεσ Τπηρεςύεσ κϊθε τμόματοσ με 

την παροϑςα Διακόρυξη ςυνολικϊ ό μϋροσ αυτών. Επειδό η υλοπούηςη των 

επιμορφωτικών προγραμμϊτων εξαρτϊται απϐ αςτϊθμητουσ παρϊγοντεσ που δεν 

ελϋγχονται απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο προςφϋρων θα πρϋπει να αναλϑςει την πολιτικό 

ακυρώςεων που θα ακολουθόςει για κϊθε υπηρεςύα ξεχωριςτϊ. Επιςημαύνεται ϐτι ςτην 

Σεχνικό Προςφορϊ θα πρϋπει να αναλϑεται η πολιτικό ακυρώςεων που θα 

ακολουθόςει (π.χ. προθεςμύα ενημϋρωςησ Αναδϐχου ανϊ κατηγορύα υπηρεςύασ κ.λπ.) 

χωρύσ να υπϊρχει αναφορϊ ςε ςτοιχεύα που υποδηλώνουν το περιεχϐμενο τησ 

οικονομικόσ προςφορϊσ. Απαγορεύεται ρητϊ να ςυμπεριληφθούν ςτο παρόν 

Κεφϊλαιο ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτουσ Πύνακεσ Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ. 

 

2. Ενότητα με τύτλο: «Πύνακασ υμμόρφωςησ»,, ϐπου οι προςφϋροντεσ  
οφεύλουν επύ ποινό αποκλειςμοϑ να υποβϊλουν για κϊθε τμόμα ξεχωριςτϊ 
ςυμπληρωμϋνο τον Πύνακα υμμϐρφωςησ του κεφαλαύου Β του Παραρτόματοσ 
ΙΙΙ, με ςχετικϋσ παραπομπϋσ - για ϐςα πεδύα εύναι εφικτϐ - ςε Σεχνικϊ Υυλλϊδια, 
Καταλϐγουσ ξενοδοχεύων και αιθουςών (για τα τμόματα 1 και 2), κλπ. απϐ τισ 
οπούεσ να προκϑπτει με ςαφόνεια πώσ  πληροϑται η κϊθε προδιαγραφό. Οι 
απαιτόςεισ και οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ βϊςει των οπούων ςυντϊχθηκε ο 
Πύνακασ υμμϐρφωςησ περιλαμβϊνονται αναλυτικϊ ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ ΙΙΙ. 

Για τα πεδύα ςτα οπούα δεν εύναι εφικτό η παραπομπό ςε ςυγκεκριμϋνα 

αποδεικτικϊ ϋγγραφα, τεχνικϊ φυλλϊδια ό καταλόγουσ, η τεκμηρύωςη  πρϋπει 

αναλυτικϊ να περιγρϊφεται ςτο κυρύωσ ςώμα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ. ε 

αυτόν την περύπτωςη ο προςφϋρων θα πρϋπει ςτη ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να 

αναφϋρει το ςημεύο τησ τεχνικόσ προςφορϊσ ςτο οπούο γύνεται η τεκμηρύωςη. 

 

3. Ενότητα με τύτλο: «Τπεργολαβύα» (μϐνο αν 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 
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τμόμα αυτϐ (ποςοςτϐ και υπηρεςύεσ που θα καλϑπτουν), καθώσ και λύςτα με τουσ 
υπεργολϊβουσ που προτεύνουν (ϊρθρο 58 του Ν. 4412/2016). 

4. Περαιτϋρω, ςτην τεχνικό προςφορϊ, οι προςφϋροντεσ  δηλώνουν το 
χρόνο ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και, ςε περύπτωςη που χαρακτηρύζουν 
πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λϐγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού 
απορρότου, οφεύλουν να αναφϋρουν ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ 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. 

5. Μόνο για τα τμόματα 1 και 2 οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει να 
υποβϊλουν επύ ποινό απϐρριψησ τησ προςφορϊσ τον κατϊλογο ξενοδοχεύων και 
αιθουςών του Παραρτόματοσ IV.  

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 V ( πύνακεσ οικονομικόσ προςφορϊσ) τησ παρούςασ.  

Επιςημαύνεται ότι οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν ϋναν πύνακα οικονομικόσ 

προςφορϊσ ανϊ Σμόμα.   

Επι ςησ, το ςυ νολο τησ προςφορα σ ανα  Σμη μα δεν θα πρε πει να υπερβαι νει την 

πρου πολογιςθει ςα αξι αγια το τμη μα αυτο . 

Επιςημαι νεται ο τι το εκα ςτοτε ποςοςτο  Υ.Π.Α. επι  τοισ εκατο  τησ ανωτε ρω τιμη σ θα 

υπολογι ζεται αυτο ματα απο  το υ ςτημα 

Η τιμη  ςτην προςφορα  θα πρε πει να αναγρα φεται ολογρα φωσ και  αριθμητικω σ. 

Η αναγραφη  τησ τιμόσ ςε ευρω  θα γι νεται κατα  προτι μηςη χωρι σ δεκαδικα  ψηφι α. Εα ν 

το γενικο  ςυ νολο που θα προκυ ψει περιε χει δεκαδικα  ψηφι α, ςτρογγυλοποιει ται ςε δυ ο 

δεκαδικα  ψηφι α προσ τα α νω εα ν το τρι το δεκαδικο  ψηφι ο ει ναι ι ςο η  μεγαλυ τερο του 

πε ντε και προσ τα κα τω εα ν ει ναι μικρο τερο του πε ντε.  

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

τησ προςφορϊσ τουσ. 

 

Διευκρινύςεισ για τον προςδιοριςμό τησ τιμόσ: 
 
Η τιμό των παρεχϐμενων υπηρεςιών δύδεται ςε ευρώ ωσ ακολοϑθωσ: 
 

Για τα τμόματα 1 και 2 η τιμό τησ παρεχϐμενησ υπηρεςύασ δύνεται ςε ευρώ ανϊ ϊτομο 
ανϊ διανυκτϋρευςη και ανϊ ϊτομο ανϊ ημϋρα. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 
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 για τισ υπηρεςύεσ Τ1Α, Τ1Β, Τ1Γ, Τ5Α, Τ5Β,  τιμό εύναι η τιμό διανυκτϋρευςησ ανϊ 
ημϋρα και ϊτομο.  

Επύ ποινό αποκλειςμού τησ προςφορϊσ, οι ανώτατεσ τιμϋσ για τουσ 
ςυγκεκριμϋνουσ κωδικούσ υπηρεςιών (Διαμονό - Διατροφό ) παρατύθενται ςτον 
παρακϊτω πύνακα: 

ΚΨΔ. 
ΤΠΗΡ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΝΨΣΑΣΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 
Υ.Π.Α. 

ΑΝΨΣΑΣΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 

Υ.Π.Α 

Τ1Α, 
Τ5Α 

Διαμονό με ημιδιατροφό ςε Αθόνα και 
Θεςςαλονύκη 

74,19 € 92 € 

Τ1Β, 
Τ5Β 

Διαμονό με ημιδιατροφό ςτισ υπϐλοιπεσ πϐλεισ 
των τμημϊτων 1 και 2 (εκτϐσ Αθόνασ και 

Θεςςαλονύκησ) 
64,52 € 80 € 

Τ1Γ 

Διαμονό με πρωινϐ ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ 
(Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, 
τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, 
Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, 

Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 
Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 

Κοπεγχϊγη) 

129,03 € 160 € 

 

 για τισ υπηρεςύεσ Τ2Α,  Τ2Γ, Τ3Α, Τ3Β, Τ4, Τ6Α,  Τ6Γ, Τ7Α, Τ7Β και Τ8 τιμό εύναι η 
τιμό χρϋωςησ τησ ανϊλογησ υπηρεςύασ ανϊ ημϋρα και ϊτομο. 

Ειδικώσ για τισ υπηρεςύεσ Τ3Α, Τ3Β, Τ7Α και Τ7Β ςτισ προςφερϐμενεσ τιμϋσ θα 
περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι υπηρεςύεσ απϐ την παραςκευό των προώϐντων, τη 
ςυςκευαςύα, την προμόθεια και το ςϋρβισ με την μεταφορϊ ϐλου του απαιτοϑμενου 
υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ. 

ημειώνεται ότι ο προςφϋρων υποβϊλλει ςτον ςχετικό Πύνακα του 
Παραρτόματοσ V μύα και μοναδικό τιμό ανϊ κωδικό υπηρεςύασ. 
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Για το τμόμα 3 (Τ9Α και Τ9Β) η τιμό τησ υπηρεςύασ δύνεται ςε ευρώ και αποτελεύ το 
τύμημα του προςφϋροντοσ για την υπηρεςύα  κρϊτηςησ θϋςεων και προμόθειασ του 
ςυνϐλου των ζητοϑμενων αεροπορικών ειςιτηρύων. το τύμημα ςυμπεριλαμβϊνεται και 
η αμοιβό του προςφϋροντοσ για τη διεκπεραύωςη τησ υπηρεςύασ. 

Διευκρινύζεται ϐτι απαλλϊςςεται απϐ το Υ.Π.Α. η παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ 

αεροπορικών ειςιτηρύων και ωσ εκ τοϑτου το εκϊςτοτε ποςοςτϐ Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατϐ 

τησ ανωτϋρω τιμόσ  που θα υπολογύζεται αυτϐματα απϐ το ϑςτημα, δεν θα λαμβϊνεται 

υπϐψη. 

 

Και για τα τρύα τμόματα: 

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

και ιςχϑει με το ϊρθρο 37 του Ν. 4782/2021 ςτην τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων 

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

ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ  υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε 

ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου  20 %  και ςτην επ΄αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 3%. 

Οι τιμϋσ χωρύσ Υ.Π.Α. θα λαμβϊνονται για τη ςϑγκριςη των προςφορών, ςϑμφωνα με τα 

οριζϐμενα ςτη ςυνϋχεια. 

Οι προςφϋροντεσ εύναι υποχρεωμϋνοι να ακολουθόςουν τισ υποδεύξεισ τησ Διακόρυξησ 

και να ςυμπληρώςουν τον πύνακα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του Παραρτόματοσ V, 

που θα υποβϊλουν ςτην ηλεκτρονικό οικονομικό προςφορϊ τουσ ηλεκτρονικϊ 

υπογεγραμμϋνο και ςυμπληρωμϋνα ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του ϊνω Παραρτόματοσ. 

 

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 δε 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. 

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. 

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. 

 

Ψσ 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, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ϊρθρο 42 του Ν. 

4782/2021 

γ) δεν δύνεται τιμό για ϐλουσ τουσ κωδικοϑσ υπηρεςιών του τμόματοσ, 

δ) δύνονται περιςςϐτερεσ απϐ μύα ό εναλλακτικϋσ τιμϋσ  ανϊ κωδικϐ υπηρεςύασ και 

ε) η οικονομικό προςφορϊ του προςφϋροντοσ για κϊθε κωδικϐ υπηρεςύασ (τιμό επύ 

ποςϐτητα)  υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ του εκϊςτοτε κωδικοϑ υπηρεςύασ, ϐπωσ 
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αυτϐσ καθορύζεται και τεκμηριώνεται απϐ την Αναθϋτουςα αρχό ςτο Μϋροσ Β του 

Παραρτόματοσ 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. 

 

2.6.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ, εφόςον αφορούν όλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ ζητούμενεσ 

ανϊ τμόμα υπηρεςύεσ, για το ϋνα ό/και  για τα δύο τμόματα, ό/και για τα τρύα 

τμόματα. 

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 
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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 τισ παραγρϊφουσ 3.1.2 και 3.2.1 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 τισ παραγρϊφουσ 3.1.2 και 3.2.1 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) 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.  

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

ιςχϑουςεσ υποχρεώςεισ του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016.  

ι)η οπούα παρουςιϊζει αποκλύςεισ ωσ  προσ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ τησ ςϑμβαςησ. 

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.  

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,  
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(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 ΠΡΟΥΟΡΨΝ   

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 
19/05/2022, ημϋρα Πϋμπτη 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 





58 

 

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. 

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. 
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3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ 
κατακύρωςησ 

3.2.1 Διαδικαςύα υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ 
κατακύρωςησ 

 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό 
ηλεκτρονικό  πρϐςκληςη ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η 
κατακϑρωςη («προςωρινϐ ανϊδοχο»), μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» 
του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ και τον καλεύ να υποβϊλει εντϐσ 
προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ  ϋγγραφησ 
ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτϐτυπα ό 
αντύγραφα ϐλων των δικαιολογητικών που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.4.2 τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των λϐγων 
αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ διακόρυξησ, καθώσ και για την πλόρωςη των 
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ τησ παραγρϊφου 2.3αυτόσ.  

Ειδικϐτερα, το ςϑνολο των ςτοιχεύων και δικαιολογητικών τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου 
αποςτϋλλονται απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφϐτυπο PDF, 
ςϑμφωνα με τα ειδικώσ οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.4.2.5 τησ παροϑςασ. 

Εντϐσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και το αργϐτερο 
ϋωσ την τρύτη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ 
υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, προςκομύζονται με ευθϑνη του 
οικονομικοϑ φορϋα, ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, 
ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του Διαγωνιςμοϑ και ωσ 
παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα 
απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε ϋντυπη μορφό (ωσ πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα), 
ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου 2.6.2.5.  

Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ 
που υπoβλόθηκαν, η αναθϋτουςα αρχό καλεύ τον προςωρινϐ ανϊδοχο να προςκομύςει 
τα ελλεύποντα δικαιολογητικϊ ό να ςυμπληρώςει τα όδη υποβληθϋντα ό να παρϊςχει 
διευκρινόςεισ, με την ϋννοια του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντϐσ δϋκα (10) ημερών 
απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ ςε αυτϐν. 

Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δϑναται να υποβϊλει αύτημα, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ, προσ την αναθϋτουςα 
αρχό, για παρϊταςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, ςυνοδευϐμενο απϐ αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
περύ αύτηςησ χορόγηςησ δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου. την περύπτωςη 
αυτό η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ αυτών, για ϐςο χρϐνο 
απαιτηθεύ για τη χορόγηςό τουσ απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. Ο προςωρινϐσ 
ανϊδοχοσ μπορεύ να αξιοποιεύ τη δυνατϐτητα αυτό τϐςο εντϐσ τησ  αρχικόσ προθεςμύασ 
για την υποβολό δικαιολογητικών ϐςο και εντϐσ τησ προθεςμύασ για την προςκϐμιςη 
ελλειπϐντων ό τη ςυμπλόρωςη όδη υποβληθϋντων δικαιολογητικών, κατϊ την ϋννοια 
του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτϋρω προβλϋπεται. Η παροϑςα ρϑθμιςη 
εφαρμϐζεται αναλϐγωσ και ϐταν η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την προςκϐμιςη των 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων 
ςυμμετοχόσ και πριν απϐ το ςτϊδιο κατακϑρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του 
πρώτου εδαφύου τησ παρ. 5 του ϊρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών 
τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ.  

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου, καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν: 
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i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που 
δηλώθηκαν με  το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ)  εύναι εκ προθϋςεωσ 
απατηλϊ, ό ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα , ό  

ii)  δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα 
πρωτϐτυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 

iii) απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 
αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 
2.2.3 (λϐγοι αποκλειςμοϑ) ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςοτϋρων απϐ τισ απαιτόςεισ των 
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.3 (κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ) τησ παροϑςασ,  

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για 
μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ, τισ οπούεσ ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το 
Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) ϐτι πληρού,  οι οπούεσ μεταβολϋσ επόλθαν 
ό για τισ οπούεσ μεταβολϋσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του .  

Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν 
προςκομύςει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ ό δεν 
αποδεύξει ϐτι: α) δεν βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ και β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ τα οπούα 
ϋχουν καθοριςτεύ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, η 
διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη 
πρακτικοϑ απϐ την Επιτροπό του Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν 
ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ανωτϋρω (παρϊγραφοσ 
3.1.2.1.) και τη διαβύβαςό του ςτο αποφαινϐμενο ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη 
λόψη απϐφαςησ εύτε για την κατακϑρωςη τησ ςϑμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 

Επιςημαύνεται ϐτι, η αναθϋτουςα αρχό, αιτιολογημϋνα και κατϐπιν γνώμησ τησ 
αρμϐδιασ επιτροπόσ του διαγωνιςμοϑ, μπορεύ να  κατακυρώςει τη ςϑμβαςη για 
ολϐκληρη ό μεγαλϑτερη ό μικρϐτερη ποςϐτητα των παρεχϐμενων υπηρεςιών απϐ αυτό 
που καθορύζεται ςτην παρϊγραφο 1.3.2.2 ςε ποςοςτϐ και ωσ εξόσ:  εκατϐν εύκοςι τοισ 
εκατϐ (120%) ςτην περύπτωςη τησ μεγαλϑτερησ ποςϐτητασ και ογδϐντα τοισ εκατϐ 
(80%) ςτην περύπτωςη μικρϐτερησ ποςϐτητασ. 

 

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: 
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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 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 του ν. 4412/2016, 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 
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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 απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν 
ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΠΠ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ, 
εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, 
γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από 
ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο 
πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και 
μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται 
ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 
τον ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

 

Πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23.08.2007 (Βϋ1673) «Δικαιολογθτικά για 
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με τον ν.3414/2005». 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 

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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κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει 
αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 
197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και 
να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό και Οριςτικό 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  

(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. 
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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. 

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 
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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 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.  
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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 εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να 

ςυμπεριλαμβϊνεται το δικαύωμα προαύρεςησ, 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 VI τησ 

παροϑςασ και τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 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 τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ 

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 τησ 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. 
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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. 

 

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.  

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. 

4.3.1 Τποχρεώςεισ Αναδόχου  

 

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 των ςχεδύων ςυμβϊςεων (Παρϊρτημα 

VΙI), που επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα Διακόρυξη και αποτελούν 

αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

 

4.3.2 Ειδικού όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

 

4.3.2.1. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ 
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι 
ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. 
Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και 
των υπεργολάβων του. 
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4.3.3 Εχεμύθεια 

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 θα αναλϊβει 

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, 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 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. 

 

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 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 πληρού το 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 





70 

 

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 

 

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει 

μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) μϋχρι το ποςοςτό πϋντε  τοισ εκατό (5%) επύ του 

προϒπολογιςμοϑ κϊθε επιμϋρουσ υπηρεςύα κϊθε τμόματοσ τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ,  

με αντύςτοιχη τροποπούηςη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ (δικαύωμα προαύρεςησ ανϊ 

υπηρεςύα), ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ επιτρϋπεται να γύνει μϐνο μϋςα 

ςτα χρονικϊ ϐρια τησ ςϑμβαςησ.  

Επύςησ, η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ χωρύσ να απαιτεύται 

νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ κατϊ περύπτωςη 

αρμϐδιασ εκπαιδευτικόσ 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: 

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: 
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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 (< 144.000,00 €, 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. 

τισ υπϐ ςτοιχ. (α) και (β) περιπτώςεισ τροποπούηςησ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ, η 

αναθϋτουςα αρχό δημοςιεϑει ςχετικό γνωςτοπούηςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ε.Ε., 

η οπούα περιϋχει τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ζ΄ του Παραρτόματοσ V 

του Προςαρτόματοσ Α΄ και δημοςιεϑεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 

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 τϋςςερατοισ 

εκατϐ (4%) επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, εκτϐσ Υ.Π.Α. 

 

Κϊθε τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ πριν την υπογραφό τησ πρϋπει να τϑχει τησ 

προϋγκριςησ απϐ την Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου 

Σομϋα». 

 

Μετϊ τη λϑςη τησ ςϑμβαςησ λϐγω ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 203 

του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2. τησ παροϑςασ, ϐπωσ και ςε περύπτωςη 

καταγγελύασ για ϐλουσ τουσ λϐγουσ τησ παραγρϊφου 4.6 , πλην αυτοϑ τησ περ.(α), η 
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αναθϋτουςα αρχό δϑναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επϐμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ 

κατϊταξησ οικονομικϐ/ουσ φορϋα/εισ που ςυμμετϋχει/ουν ςτην παροϑςα διαδικαςύα 

ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςϑμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν το 

ανεκτϋλεςτο αντικεύμενο τησ ςϑτησςησ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ  και ςε 

τύμημα που δεν θα υπερβαύνει την προςφορϊ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρότρα 

υποκατϊςταςησ). Η ςϑμβαςη ςυνϊπτεται εφϐςον εντϐσ τησ τεθεύςασ προθεςμύασ 

περιϋλθει ςτην αναθϋτουςα αρχό ϋγγραφη και ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη 

πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ πρϐταςησ. Αν αυτϐσ δεν δεχθεύ 

την πρϐταςη ςϑναψησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον επϐμενο 

υποψόφιο  κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα.  

 
 
 

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 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 παραβεύ αποδεδειγμϋνα τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τη 

δϋςμευςη ακεραιϐτητασ τησ παρ. 4.3.2 τησ παροϑςασ, ωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο 

ςυνημμϋνο ςτην παροϑςα ςχϋδιο ςϑμβαςησ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται τμηματικϊ με την εξϐφληςη τησ 
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) Υ.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 

ΔιακυβϋρνηςησΟι 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  

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 απορρϋει απϐ αυτόν με απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινϐμενου οργϊνου, 

ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου οργϊνου:  
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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/και δεν ςυμμορφωθεύ με τισ 

ςχετικϋσ 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 και ςτην παρ. 

6.2.2 τησ παροϑςασ, 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 του ν. 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 ειδικϐτερα 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. 

 

ε περύπτωςη που, με βϊςη τη φϑςη των ζητοϑμενων υπηρεςιών, δϑναται κατϊ την 

κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να παραταθεύ η ςυνολικό ό τμηματικό προθεςμύα  

παρϊδοςησ των υπηρεςιών, 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 πλημελοϑσ 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 

κρώςεισ. 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 ςωρεϑεται αύτημα ακϑρωςησ ό τροποπούηςησ 

διοικητικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ.          
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ  

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, 

κατϊ περύπτωςη, απϐ την κατϊ περύπτωςη αρμϐδια εκπαιδευτικό μονϊδα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οπούα 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, 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. Με την ύδια απϐφαςη 

ορύζονται και ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμϐδιασ μονϊδασ, ςτουσ οπούουσ ανατύθενται 

επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ. ε αυτό την περύπτωςη ο 

επϐπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.  

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 η μονϊδα που παρακολουθεύ τη 

ςϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον Ανϊδοχο που 

αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

6.2  Διϊρκεια ςύμβαςησ 

6.2.1. Η διϊρκεια τησ παροϑςασ  ορύζεται απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ του 
ςυμφωνητικοϑ και για δώδεκα (12) μόνεσ και πϊντωσ ϐχι πϋραν τησ 31.12.2023. 

6.2.2 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 απϐ 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 παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου 
μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ 
που χορηγόθηκε επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 5.2. τησ παροϑςασ. 

6.3  Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχϑει με το ϊρθρο 107 του Ν. 4782/2021, η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

γύνεται απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο 

ϊρθρο 221 παρ. 3 και  παρ. 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016. 

Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ με βϊςη την 

τεκμηριωμϋνη ειςόγηςη των κατϊ περύπτωςη οριζόμενων ωσ εποπτών, μπορεύ 

δε να καλεύται να παραςτεύ και ο εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου. Μετϊ την ολοκλόρωςη 

τησ διαδικαςύασ  η επιτροπό παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ 

εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του 

αποφαινϐμενου οργϊνου, β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την 

απϐρριψη των παρεχϐμενων υπηρεςιών. Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςτισ 

τμηματικϋσ παραλαβϋσ.   
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Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ 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 και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ 

ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

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, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Με 

την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην 

οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 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 οριζϐμενων ςτο ϊρθρο 220 του ν.4412/2016. 

Σο πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των παραςχεθειςών υπηρεςιών εγκρύνεται ςε 

μηνιαύα βϊςη και κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον Ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικϐ 

διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των 

παραδοτϋων υπηρεςιών και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ ό πρωτϐκολλο με 

παρατηρόςεισ κατϊ τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, 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 ςϑμφωνα με 

τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ αποδεςμεϑεται τμηματικϊ, κατϊ το ποςϐ που αναλογεύ 

ςτην αξύα του μϋρουσ του τμόματοσ των υπηρεςιών που παραλόφθηκε οριςτικϊ, με 

απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ Επιτροπόσ 

Παραλαβόσ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων 

των προβλεπϐμενων ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. 

 

6.4. Απόρριψη παραδοτϋων - Αντικατϊςταςη 

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 

εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών με ϊλλα, που εύναι ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ 

τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η 

αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η 

προθεςμύα που ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 

25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ 

ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2 τησ παροϑςασ, 

λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο Ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τησ υπηρεςύεσ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην 

προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια , κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 
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      H ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΨΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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:  

 η Πρόεδροσ,  
 ο Αντιπρόεδροσ και  
 το 15μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο. 

 Αναλυτικϐτερα, τα βαςικϊ ςημεύα ςτα οπούα επικεντρώνεται η αποςτολό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
εύναι:  
 
α) Ο ςχεδιαςμϐσ, η υλοπούηςη, η αξιολϐγηςη και η αποτύμηςη τησ εκπαύδευςησ και 
επιμϐρφωςησ του πϊςησ φϑςεωσ προςωπικοϑ των φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου 
τομϋα, ϐπωσ αυτού ορύζονται ακολοϑθωσ: 
 
αα) οι κϊθε εύδουσ Δημϐςιεσ Τπηρεςύεσ και Αρχϋσ, που υπϊγονται ςτο νομικϐ πρϐςωπο 
του Δημοςύου και εκπροςωποϑνται απϐ αυτϐ και ςυγκεκριμϋνα οι Ανεξϊρτητεσ 
(αυτοτελεύσ) Τπηρεςύεσ τησ πολιτειακόσ ηγεςύασ του Κρϊτουσ, οι Δημϐςιεσ Αρχϋσ τησ 
νομοθετικόσ και τησ δικαςτικόσ λειτουργύασ του Κρϊτουσ, οι Ανεξϊρτητεσ Διοικητικϋσ 
Αρχϋσ, τα Τπουργεύα με τισ Γενικϋσ και τισ Ειδικϋσ Γραμματεύεσ, τουσ Διοικητικοϑσ 

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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Σομεύσ, τισ Περιφερειακϋσ και τισ Ειδικϋσ Αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ, τισ Τπηρεςύεσ 
Εξωτερικοϑ, τισ Τπηρεςύεσ και τα ώματα Ελϋγχου και Επιθεώρηςησ και τισ Αυτοτελεύσ 
Δημϐςιεσ Τπηρεςύεσ τουσ και οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, 
 
ββ) τα Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), εύτε τησ καθ’ ϑλην αυτοδιούκηςησ 
(κατϊ εποπτεϑον Τπουργεύο) εύτε τησ κατϊ τϐπον αυτοδιούκηςησ: Δόμοι (Ο.Σ.Α. α΄ 
βαθμοϑ) και Περιφϋρειεσ (Ο.Σ.Α. β΄ βαθμοϑ) και 
 
γγ) τα Νομικϊ Πρϐςωπα Ιδιωτικοϑ Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.), οι Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ του 
Δημοςύου, οι Δημϐςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργανιςμού (Δ.Ε.Κ.Ο.) και γενικϐτερα ϐλοι οι 
φορεύσ που εμπύπτουν ςτην ϋννοια του δημϐςιου τομϋα κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα 
ςτο ϊρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΥΕΚ 101 Α΄), ϐπωσ ο τελευταύοσ εκϊςτοτε 
ιςχϑει. 
 
Εφεξόσ, ϐπου ςτισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ που διϋπουν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
αναφϋρεται ο ϐροσ «ευρϑτεροσ δημϐςιοσ τομϋασ», νοοϑνται οι φορεύσ που αναφϋρονται 
ςτο παρϐν. 
 
β) Η επιμϐρφωςη των βουλευτών και των αιρετών οργϊνων των Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ 
βαθμοϑ, καθώσ και των ϋμμιςθων και ϊμιςθων δημοςύων λειτουργών. 
 
γ) Η επιμϐρφωςη των Διοικητικών και των Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματϋων 
Τπουργεύων, των Σομεακών και των Ειδικών Σομεακών Γραμματϋων, των πϊςησ 
φϑςεωσ μονοπρϐςωπων οργϊνων διούκηςησ των Νομικών Προςώπων Δημοςύου 
Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προςώπων Ιδιωτικοϑ Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.), με 
εξαύρεςη τισ Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ που υπϊγονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Κεφαλαύου 
Β΄ του ν. 3429/2005 (ΥΕΚ 314 Α΄), καθώσ και των μελών των ςυλλογικών οργϊνων 
διούκηςησ αυτών. 
 
δ) Η δημιουργύα επιτελικών ςτελεχών για τη δημϐςια διούκηςη και την τοπικό 
αυτοδιούκηςη. 
 
ε) Η ςυμβουλευτικό υποςτόριξη του Τπουργεύου Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ για τη 
χϊραξη ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ και την εφαρμογό 
μεταρρυθμιςτικών δρϊςεων ςτον ευρϑτερο δημϐςιο τομϋα. Η ςυμβουλευτικό 
υποςτόριξη των φορϋων του δημϐςιου τομϋα ςε θϋματα ανϊπτυξησ του ανθρώπινου 
δυναμικοϑ τουσ και οργανωτικόσ αναςυγκρϐτηςόσ τουσ. 
 
ςτ) Η ςυμβολό ςτο διαρκό εκςυγχρονιςμϐ τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ του 
ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα. 
 
ζ) η υποςτόριξη διαχεύριςησ και ανϊρτηςησ των διαβουλεϑςεων κανονιςτικών πρϊξεων 
και προτϊςεων πολιτικόσ ςτο δικτυακϐ ιςτϐτοπο opengov. 
η) 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. 
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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 Τπηρεςύεσ του ϋργου ανϊ τμόμα και ποςότητεσ ανϊ υπηρεςύα 

 

Η υλοπούηςη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαιτεύ την 
εξαςφϊλιςη οριςμϋνων υπηρεςιών, απαραύτητων για την απρϐςκοπτη υλοπούηςό 
τουσ. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη αυτών των 
υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Κρύςιμο, ωςτϐςο, παρϊγοντα για το Έργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αποτελεύ ϋνα 
ςϑνολο χαρακτηριςτικών των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ, διϐτι αυτϊ το 
επηρεϊζουν αποφαςιςτικϊ. 
Ειδικϐτερα, τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ (ειςαγωγικόσ 
εκπαύδευςησ και διαρκοϑσ επιμϐρφωςησ) εύναι τα εξόσ: 
 Σα προγρϊμματα ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των φορϋων τησ δημϐςιασ 

διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. Οι απαιτόςεισ διατυπώνονται 
διαρκώσ και ϋχουν ανϊγκη επεξεργαςύασ πριν να διαμορφωθοϑν ςε προγρϊμματα 
επιμϐρφωςησ. Επύςησ, μετϊ το ςχεδιαςμϐ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, η 
ακριβόσ ημερομηνύα υλοπούηςησ εξαρτϊται απϐ ςειρϊ ϊλλων παραγϐντων, ϐπωσ η 
διαθεςιμϐτητα των επιμορφοϑμενων – ςτελεχών τησ δημϐςιασ διούκηςησ, η 
διαθεςιμϐτητα των μελών Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ κ.λπ. Αποτϋλεςμα αυτών εύναι 
ϋνασ δυναμικοϑ χαρακτόρα χρονοπρογραμματιςμϐσ βραχυχρϐνιου ό – ςτην 
καλϑτερη περύπτωςη – μεςοπρϐθεςμου χρονικοϑ ορύζοντα με ςυχνό την περύπτωςη 
τησ τροποπούηςόσ του. 

 Σα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, υλοποιοϑνται, κατ’ αρχόν, ςτουσ χώρουσ τησ 
Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ και του Περιφερειακοϑ Ινςτιτοϑτου 
Θεςςαλονύκησ. Ψςτϐςο, ανϊλογα με τον αριθμϐ των προγραμμϊτων και τον 
προγραμματιςμϐ τουσ, υπϊρχει ανϊγκη χρόςησ και ϊλλων χώρων εκτϐσ των 
εγκαταςτϊςεων αυτών. 

 Για τισ ανϊγκεσ των προγραμμϊτων απαιτεύται μετακύνηςη μϋρουσ ό ςυνϐλου των 
επιμορφοϑμενων και των μελών του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, με κϊλυψη 
υπηρεςιών διαμονόσ – διατροφόσ για τουσ επιμορφοϑμενουσ και διαμονόσ – 
διατροφόσ και μετακύνηςησ για τα μϋλη του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, καθώσ και 
ςειρϊσ ϊλλων υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ. 

Σα ανωτϋρω χαρακτηριςτικϊ ϋχουν και τα προγρϊμματα του Ι.Σ.Ε.Κ. του ΕΚΔΔΑ. 
Εξϊλλου,  και οι εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ τησ ΕΔΔΑ απαιτοϑν την εξαςφϊλιςη 
αντύςτοιχων υπηρεςιών. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη 
αυτών των υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Επιπρϐςθετα, ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ςπουδών τησ ΕΔΔΑ προβλϋπεται μια 
ςειρϊ απϐ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ για τουσ/τισ ςπουδαςτϋσ-τριεσ, πϋραν των 
μαθημϊτων. Οι εκπαιδευτικϋσ αυτϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ ςυνδϋονται οργανικϊ με 
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το πρϐγραμμα των μαθημϊτων και την πρακτικό τουσ ϊςκηςη, εύναι διαλϋξεισ, ομιλύεσ 
και εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο εςωτερικϐ και το εξωτερικϐ. Πϋραν των επιςκϋψεων 
ςτο εςωτερικϐ, εκτιμϊται ϐτι μια εκπαιδευτικό επύςκεψη των ςπουδαςτών/τριών ςε 
ϐργανα και φορεύσ του εξωτερικοϑ με τουσ οπούουσ θα ςυνεργαςτοϑν ςτη ςυνϋχεια 
εύναι πολϑ ςημαντικό για την κατϊρτιςό τουσ. το πλαύςιο αυτϐ  για τουσ/τισ 
ςπουδαςτϋσ/τριεσ, προβλϋπονται εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και υλοπούηςη Πρακτικόσ 
Εκπαύδευςησ ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ και φορεύσ τησ ΕΕ (κατϊ τα ιςχϑοντα ςτο 
εκϊςτοτε Πρϐγραμμα πουδών τησ ΕΔΔΑ). 
 

Ο παρών διαγωνιςμϐσ υποδιαιρεύται ςτα κϊτωθι τμόματα: 

ΣΜΗΜΑ 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ το 
Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)». 

ΣΜΗΜΑ 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ το 
Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ) το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)». 

ΣΜΗΜΑ 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)». 

Οι πϐλεισ για το τμόμα 1 και 2 αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτουσ πύνακεσ τησ παραγρϊφου 
1.3.1 τησ Διακόρυξησ. 

Παρακϊτω αναφϋρονται αναλυτικϊ οι υπηρεςύεσ ανϊ τμόμα: 
 

Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

ΚΨΔ.
ΤΠΗΡ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΗ/ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ 

Τ1Α 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό 
Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτην 

Αθόνα 

Τ1Β 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό 
Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε 

ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ τησ Αθόνασ 

Τ1Γ 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

πρωινό 

Αφορϊ ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ ςτο εξωτερικϐ 
(Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, 
τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, 
Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, 

Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 
Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 

Κοπεγχϊγη) 
   

Τ2Α 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 (χωρητικϐτητα: 15-40 

ατϐμων)  
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 

δομϋσ και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ 
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ΚΨΔ.
ΤΠΗΡ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΗ/ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ 

Τ2Β 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1 (χωρητικϐτητα: 300 

ατϐμων) 
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ ϐλεσ τισ 

πϐλεισ 
   

Τ3Α 
Παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 

εδεςμϊτων κατϊ τη διϊρκεια των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων/ςυνεδρύων 

Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ του 

κτιρύου τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Τ3Β 
Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 

διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων 

Παρϋχεται ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  ςε 
ξενοδοχεύα και αφορϊ δρϊςεισ  ςτην ϐλεσ τισ 

πϐλεισ 
   

Τ4 
Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και 

επιμορφοϑμενο,  

Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα και 
ημερύδεσ/ςυνϋδρια εκτϐσ απϐ εκεύνα που 

διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α  
 

 

 

Σμόμα 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη 
των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο 
Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών 
(Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

ΚΨΔ.ΤΠΗΡ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΗ/ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ 

Τ5Α 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό  
Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται 

ςτην Θεςςαλονύκη 

Τ5Β 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό  

Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται 
απϐ το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ςτισ υπϐλοιπεσ πϐλεισ 

εκτϐσ τησ Θεςςαλονύκησ 

   

Τ6Α 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 (χωρητικϐτητα 15-40 

ατϐμων)  

Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό 
πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ  κα αφορϊ ϐλεσ τισ 

πϐλεισ 

Τ6Β 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1 (χωρητικϐτητα 300 

ατϐμων) 
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ  ϐλεσ 

τισ πϐλεισ  
   

Τ7Α 
Παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 

εδεςμϊτων κατϊ τη διϊρκεια των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων/ςυνεδρύων  

Παρϋχεται ςτουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ςε 
ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ 

και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ 

Τ7Β 
Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 

διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων  
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ  ϐλεσ 

τισ πϐλεισ 
   

Τ8 
Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και 

επιμορφοϑμενο,  

Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα και 
ημερύδεσ/ςυνϋδρια εκτϐσ απϐ εκεύνα που 
διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ 

και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ του 
κτιρύου Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. 

   

 

 

Σμόμα 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 

 

ΚΨΔ.
ΤΠΗΡ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΨΝ 
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Τ9Α 

Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων 
(μετ’ επιςτροφόσ) για τισ μετακινόςεισ των ειςηγητών ςτα 
προγρϊμματα που διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΙΝ.ΕΠ., 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. Ι.Σ.Ε.Κ. και Ε..Δ.Δ.Α.) ςτην Ελλϊδα 

Αφορϊ τισ μετακινόςεισ ειςηγητών προσ 
και απϐ ϐλεσ τισ πϐλεισ που αναφϋρονται 
ςτα Σμόματα 1 και 2 τησ Διακόρυξησ, 
καθώσ και τισ μετακινόςεισ ειςηγητών, 
ςπουδαςτών τησ Ε..Δ.Δ.Α. και του 

Ι.Σ.Ε.Κ. 

Τ9Β 

Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων 
(μετ’ επιςτροφόσ για τισ μετακινόςεισ ειςηγητών και 
ςυμμετεχϐντων ςτα πλαύςια ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων ςτο 
εξωτερικϐ) 

Αφορϊ τισ μετακινόςεισ ςυμμετεχϐντων 
ςτα πλαύςια δρϊςεων ςτο εξωτερικϐ 
(Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, 
Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, 
Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, 
Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, 
Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 

Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 
Κοπεγχϊγη) 

 

Παρακϊτω αναφϋρονται οι ποςϐτητεσ ανϊ τμόμα και ανϊ υπηρεςύα (μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προαύρεςησ): 
 

 

Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝΕΠ), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

ΚΨΔ.ΤΠΗΡ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ανϊ ϊτομο ανϊ διανυκτϋρευςη και 
ανϊ ϊτομο ανϊ ημϋρα) 

Τ1Α 12.096 
Τ1Β 3.024 
Τ1Γ 2.049 
Τ2Α 46.080 
Τ2Β 2.020 
Τ3Α 48.100 
Τ3Β 2.020 
Τ4 48.100 
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Σμόμα 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (ΠΙΝΕΠΘ)  το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ. και την Εθνικό χολό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

ΚΨΔ.ΤΠΗΡ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ανϊ ϊτομο ανϊ διανυκτϋρευςη και 
ανϊ ϊτομο ανϊ ημϋρα) 

Τ5Α 6.048 
Τ5Β 2.016 
Τ6Α 15.360 
Τ6Β 808 
Τ7Α 16.168 
Τ7Β 808 
Τ8 16.168 

 

 

 

 

Σμόμα 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 

 

ΚΨΔ. 
ΤΠΗΡ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  
(Αριθμϐσ Ειςιτηρύων μετ’ επιςτροφόσ) 

Τ9Α 
ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΙΝ.ΕΠ., Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.  

Ι.Σ.Ε.Κ. ΚΑΙ Ε..Δ.Δ.Α. ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.440 

Τ9Β ΔΡΑΕΙ  ΣΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ 
317 

 ΤΝΟΛΟ  

 

τοιχεύα ωριμϐτητασ τησ ϑμβαςησ:  

Απαιτεύται θετικό ςϑμφωνη γνώμη τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του ΕΠ 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα» επύ του ςχεδύου παροϑςασ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με 
την αριθ. 137675/ΕΤΘΤ1016/19.12.2018 (ΥΕΚ Β΄ 5968/31.12.2018) "Αντικατϊςταςη 
τησ υπ' αριθμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΥΕΚ Β' 3521) υπουργικόσ απϐφαςησ 
με τύτλο «Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ' αριθμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 
(ΥΕΚ Β' 1822) υπουργικόσ απϐφαςησ “Εθνικού κανϐνεσ επιλεξιμϐτητασ δαπανών για τα 
προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020 - Ϊλεγχοι νομιμϐτητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 
ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 απϐ Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 
Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ - Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολϐγηςησ 
πρϊξεων”» Τ.Α. 

 

Σεκμηρύωςη ςκοπιμϐτητασ υποδιαύρεςησ τησ ςϑμβαςησ ςε τμόματα 

Αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1.3 «υνοπτικό Περιγραφό Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ 
Αντικειμϋνου τησ ϑμβαςησ» τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 
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Τπεργολαβύα 

Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρϊγραφο 4.4 «Τπεργολαβύα» τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

Σϐποσ υλοπούηςησ/ παροχόσ των υπηρεςιών 

την παρϊγραφο 1.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ αναφϋρονται αναλυτικϊ οι πϐλεισ ςτισ 
οπούεσ υλοποιοϑνται επιμορφωτικϊ προγρϊμματα. 

 

Διϊρκεια ςϑμβαςησ 

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 6.2 τησ παροϑςασ διακόρυξησ 

 

Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολοϑθηςησ 

Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρϊγραφο 6 «Ειδικού Όροι Εκτϋλεςησ» τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ. 

 

Σροποπούηςη ϑμβαςησ 

την παρϊγραφο 4.5. τησ παροϑςασ διακόρυξησ αναφϋρονται οι περιπτώςεισ υπϐ τισ 
οπούεσ χωρεύ τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ. 

 

Προαιρϋςεισ: Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρϊγραφο 1.3.2.2 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ  Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

H χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 1.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Σο Οικονομικϐ αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα, αξύα δικαιωμϊτων 
προαύρεςησ) περιγρϊφεται αναλυτικϊ και ςτην παρϊγραφο 1.3.2 τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ. 

Ο τρϐποσ προςδιοριςμοϑ τησ προςφερϐμενησ τιμόσ (τυχϐν κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, 
ΥΠΑ, πρϐςθετεσ επιβαρϑνςεισ) αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 2.6.4.  5.1 τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ. 

Β1. Ανϊλυςη Προώπολογιςμού  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (χωρύσ το δικαύωμα ΠΡΟΑΙΡΕΗ) 

 

Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 1 

χωρύσ ΥΠΑ 
(24%) 

ΣΜΗΜΑ 2 
χωρύσ ΥΠΑ 

(24%) 

ΣΜΗΜΑ 3 
χωρύσ ΥΠΑ 

(0%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χωρύσ ΥΠΑ (24%) 

1 

Διαμονό ςε μονϐκλινο 
δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό  για 
εκπαιδευϐμενουσ και 

ειςηγητϋσ για 
προγρϊμματα που 
διενεργοϑνται ςτουσ 

τϐπουσ υλοπούηςησ των 
προγραμμϊτων ςτην 

Ελλϊδα 

                                                                                               
1.092.510,72 €  

                                                                     
578.773,44 €   

                           
1.671.284,16 €  

2 
Διαμονό ςε μονϐκλινο 
δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 
πρωινό για δρϊςεισ ςτο 

                                                                                                  
264.382,47 €  

0  
                              

264.382,47 €  
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Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 1 

χωρύσ ΥΠΑ 
(24%) 

ΣΜΗΜΑ 2 
χωρύσ ΥΠΑ 

(24%) 

ΣΜΗΜΑ 3 
χωρύσ ΥΠΑ 

(0%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χωρύσ ΥΠΑ (24%) 

εξωτερικϐ 

3 
Φρόςη Αιθουςών  τϑπου 

Α1,  Β1 

                                                                                                  
434.920,00 €  

                                                                     
146.320,00 €   

                              
581.240,00 €  

4 

Παροχό καφϋδων, 
αναψυκτικών/χυμών 

και εδεςμϊτων κατϊ τη 
διϊρκεια των 

επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων

/ςυνεδρύων 

                                                                                                  
240.500,00 €  

                                                                        
72.756,00 €   

                              
313.256,00 €  

5 

Παροχό Όρθιου 
γεύματοσ (Μπουφϋ) 
κατϊ τη διϊρκεια 

ημερύδων/ςυνεδρύων 

                                                                                                     
16.160,00 €  

                                                                          
6.464,00 €   

                                
22.624,00 €  

6 

Γραμματειακό 
υποςτόριξη ανϊ ημϋρα 
και επιμορφοϑμενο, κατϊ 

τη διϊρκεια των 
επιμορφωτικών 

προγραμμϊτων/ημερύδων
/ςυνεδρύων 

                                                                                                     
96.200,00 €  

                                                                        
32.336,00 €   

                              
128.536,00 €  

 
ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΨΝ 1 

ΚΑΙ 2 ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 
2.144.673,19 
€ 

836.649,44 € 0 2.981.322,63 € 

7 

Κρατόςεισ θϋςεων και 
προμόθεια αεροπορικών 

ειςιτηρύων (μετ’ 
επιςτροφόσ) για τισ 
μετακινόςεισ των 
ειςηγητών ςτα 

προγρϊμματα που 
διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

ςτην Ελλϊδα 

  
                                                            

158.400,00 €   

8 

Κρατόςεισ θϋςεων και 
προμόθεια αεροπορικών 

ειςιτηρύων (μετ’ 
επιςτροφόσ) για τισ 

μετακινόςεισ ειςηγητών, 
εκπαιδευομϋνων ςτα 

πλαύςια ςυγκεκριμϋνων 
δρϊςεων ςτο εξωτερικϐ 

  
                                                            

185.200,00 €   

 
ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3 

ΦΨΡΙ Υ.Π.Α 
  

                                                         
343.600,00 €  

               

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

                                                                                            
2.144.673,19 

€  

                                                                   
836.649,44 €  

                                                         
343.600,00 €  

                        
3.324.922,63 €  

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ  
(χωρύσ το δικαύωμα ΠΡΟΑΙΡΕΗ) 

 

Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
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Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝΕΠ), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χωρύσ ΥΠΑ (24%) 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 
(5%) 

1.                     

Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για τα 
προγρϊμματα που διενεργοϑνται 

ςτην Αθόνα (Τ1Α) 

                                                                                                                      
897.402,24 €  

44.870,11 € 

Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για τα 
προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε 
ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ τησ Αθόνασ 

(Τ1Β) 

                                                                                                                      
195.108,48 €  

9.755,42 € 

Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με πρωινϐ για δρϊςεισ 

ςτο εξωτερικϐ (Τ1Γ) 

264.382,47 13.219,12 € 

2.                     

Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 
χωρητικϐτητασ 15-40 ατϐμων ςε 

ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ (Τ2Α) 

414.720,00 € 
434.920,00 

€  
 
 

20.736,00 € 

Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1, 
χωρητικϐτητασ 300 ατϐμων ςε 

ξενοδοχεύα (Τ2Β) 
20.200,00 € 1.010,00 € 

3.                     

Παροχό καφϋδων, 
αναψυκτικών/χυμών και εδεςμϊτων  
κατϊ τη διϊρκεια των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων/ςυνεδρύων 

ςε  ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό 
πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ (Τ3Α) 

                                                                                                                      
240.500,00 €  

12.025,00 € 

Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) 
κατϊ τη διϊρκεια 

ημερύδων/ςυνεδρύων ςτουσ χώρουσ τησ 
Κ.Τ.  Ε.Κ.Δ.Δ.Α και  ςε ξενοδοχεύα (Τ3Β) 

                                                                                                                        
16.160,00 €  

808,00 € 

4.                     

Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα 
και επιμορφοϑμενο, για ϐλα τα 

προγρϊμματα και ημερύδεσ/ςυνϋδρια 
εκτϐσ απϐ εκεύνα που διενεργοϑνται 
ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Τ4) 

                                                                                                                        
96.200,00 €  

4.810,00 € 
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Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χωρύσ ΥΠΑ (24%) 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 
(5%) 

  ΤΝΟΛΟ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 
                                                                                                               

2.144.673,19 €  
107.233,66 € 

 

 

Σμόμα 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.) » 

 

Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χωρύσ ΥΠΑ (24%) 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΑΝΑ 
ΤΠΗΡΕΙΑ (5%) 

1.  

Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για τα 
προγρϊμματα που διενεργοϑνται 

ςτην Θεςςαλονύκη (Τ5Α) 

                                                                                                           
448.701,12 €  

22.435,06 € 

Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για τα 
προγρϊμματα που διενεργοϑνται απϐ 
το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. τησ υπϐλοιπεσ πϐλεισ 
εκτϐσ τησ Θεςςαλονύκησ (Τ5Β) 

                                                                                                           
130.072,32 €  

6.503,62 € 

2.                     

Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 
χωρητικϐτητασ 15-40 ατϐμων ςε 

ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ (Τ6Α) 

138.240,00€ 

146.320,00 
€ 

6.912,00 € 

Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1, 
χωρητικϐτητασ 300 ατϐμων ςε 

ξενοδοχεύα (Τ6Β) 
8.080,00 € 404,00 € 
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Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
χωρύσ ΥΠΑ (24%) 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΑΝΑ 
ΤΠΗΡΕΙΑ (5%) 

3.                     

Παροχό καφϋδων, 
αναψυκτικών/χυμών και εδεςμϊτων 

κατϊ τη διϊρκεια των 
επιμορφωτικών 

προγραμμϊτων/ημερύδων/ςυνεδρύων 
ςτουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ςε  

ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ (Τ7Α) 

                                                                                                              
72.756,00 €  

3.637,80 € 

Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) 
κατϊ τη διϊρκεια 

ημερύδων/ςυνεδρύων ςε ξενοδοχεύα 
(Τ7Β) 

                                                                                                                
6.464,00 €  

323,20 € 

4.                     

Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα 
και επιμορφοϑμενο, για ϐλα τα 

προγρϊμματα και ημερύδεσ/ςυνϋδρια 
εκτϐσ του κτιρύου Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ (Τ8) 

                                                                                                              
32.336,00 €  

1.616,80 € 

  ΤΝΟΛΟ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 
                                                                                                         

836.649,44 €  
41.832,47 € 
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Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

χωρύσ ΥΠΑ  
ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ (5%) 

1 

Κρατόςεισ θϋςεων και 
προμόθεια αεροπορικών 
ειςιτηρύων (μετ’ 
επιςτροφόσ) για τισ 
μετακινόςεισ των 
ειςηγητών και ςπουδαςτών 
ςτα προγρϊμματα που 
διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(ΙΝ.ΕΠ., Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. Ι.Σ.Ε.Κ. 
και Ε..Δ.Δ.Α.) ςτην Ελλϊδα 
(Τ9Α) 

                                                                                              
158.400,00 €  

7.920,00 € 

2 

Κρατόςεισ θϋςεων και 
προμόθεια αεροπορικών 
ειςιτηρύων (μετ’ 
επιςτροφόσ για τισ 
μετακινόςεισ 
ςυμμετεχϐντων ςτα 
πλαύςια ςυγκεκριμϋνων 
δρϊςεων ςτο εξωτερικϐ) 
(Τ9Β) 

                                                                                              
185.200,00 €  

9.260,00 € 

  ΤΝΟΛΟ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 
                                                                                           

343.600,00 €  
17.180,00 € 

 

Β.2 Σεκμηρύωςη προώπολογιςμού ανϊ τμόμα  

 

ΣΜΗΜΑΣΑ 1 ΚΑΙ 2 
Με βϊςη την διερεϑνηςη των εκπαιδευτικών αναγκών του δημϐςιου τομϋα και την 
δρϊςη του ΙΝ.ΕΠ. , του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., του Ι.Σ.Ε.Κ. και τησ Ε..Δ.Δ.Α. για 12 μόνεσ 
προβλϋπεται η υλοπούηςη 1.104 επιμορφωτικών προγραμμϊτων/ημερύδων με τη 
ςυμμετοχό κατϊ προςϋγγιςη 22.080 εκπαιδευϐμενων, καθώσ επύςησ και διαμονϋσ 
ςπουδαςτών και ςυνοδών ςτο εξωτερικϐ, ωσ ακολοϑθωσ: 
Για το 2022 : 
• Θα πραγματοποιηθεύ εκπαιδευτικό επύςκεψη ογδϐντα τριών (83) ςπουδαςτών 
και ςπουδαςτριών και ϋξι (6) ςυνοδών για την ΚΖ Εκπαιδευτικό ειρϊ τον Ιοϑνιο. Η 
επύςκεψη θα ϋχει διϊρκεια εφτϊ (7) ημερών. 
 
Για το 2023 : 
• Θα πραγματοποιηθεύ πρακτικό εξωτερικοϑ δϋκα (10) ςπουδαςτών και 
ςπουδαςτριών για την ΚΗ΄Εκπαιδευτικό ειρϊ το πρώτο τρύμηνο. Η πρακτικό 
εξωτερικοϑ ϋχει διϊρκεια δεκαπϋντε (15) ημερών. 

Σμόμα 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 
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• Θα πραγματοποιηθεύ εκπαιδευτικό επύςκεψη εκατϐν πενόντα (150) 
ςπουδαςτών και ςπουδαςτριών και ϋξι (6) ςυνοδών για την ΚΗ Εκπαιδευτικό ειρϊ τον 
Οκτώβριο. Η επύςκεψη θα ϋχει διϊρκεια εφτϊ (7) ημερών. 
• Θα πραγματοποιηθεύ, ςε αναλογύα με την πρϐςφατη επύςκεψη ςτην ΕΝΑ, 
επύςκεψη δϋκα (10) ςπουδαςτών και δϑο (2) ςυνοδών ςε χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ 
τησ Ευρώπησ. Η Επύςκεψη θα ϋχει διϊρκεια 7 ημϋρεσ. 
 
Όςον αφορϊ ςτον προϒπολογιςμϐ του ςυνϐλου των  υπηρεςιών, υπολογύςτηκε βϊςει 
δϑο ςυνιςτωςών: 
 α) των τιμών μονϊδων απϐ την προγενϋςτερη εμπειρύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τουσ ςχετικοϑσ 
αναδϐχουσ για κϊθε μύα υπηρεςύα ξεχωριςτϊ και  
β) των ποςοτότων (ανϊ ημϋρα και ϊτομο ϐπωσ π.χ. διανυκτερεϑςεισ εκπαιδευομϋνων 
και ειςηγητών, χρεώςεων αιθουςών, γραμματειακόσ υποςτόριξησ ανϊ εκπαιδευϐμενο 
και ημϋρα, κλπ.), που θα χρειαςτοϑν ςϑμφωνα με τον προγραμματιςμϐ του ΙΝ.ΕΠ., 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., Ι.Σ.Ε.Κ. και τησ Ε..Δ.Δ.Α. για την προαναφερθεύςα χρονικό περύοδο. 
Ειδικϊ ςτον προϒπολογιςμϐ των υπηρεςιών διαμονόσ και διατροφόσ, υπολογύςτηκε 
βϊςει τησ ανώτατησ τιμόσ που ϋχει οριςτεύ ωσ εξόσ: 
 

ΚΨΔ. 
ΤΠΗΡ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΝΨΣΑΣΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 
Υ.Π.Α. 

ΑΝΨΣΑΣΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 

Υ.Π.Α 

Τ1Α, 
Τ5Α 

Διαμονό με ημιδιατροφό ςε Αθόνα και 
Θεςςαλονύκη 

74,19 € 92 € 

Τ1Β, 
Τ5Β 

Διαμονό με ημιδιατροφό ςτισ υπϐλοιπεσ 
πϐλεισ των τμημϊτων 1 και 2 (εκτϐσ Αθόνασ 

και Θεςςαλονύκησ) 
64,52 € 80 € 

Τ1Γ 

Διαμονό με πρωινϐ ςε πϐλεισ του 
εξωτερικοϑ, Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, 
Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, 

Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, 
Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, 

Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 
Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 

Κοπεγχϊγη  

129,03 € 160 € 

 

κατ’ αναλογύα των αντύςτοιχων οικονομικών προβλϋψεων του γενικοϑ νομοθετικοϑ 
πλαιςύου περύ δαπανών μετακινοϑμενων εντϐσ και εκτϐσ επικρατεύασ (Ν.4336/14-08-
2015 (ΥΕΚ Α’ 94) ςχετικϊ με τισ δαπϊνεσ μετακινοϑμενων εντϐσ και εκτϐσ επικρϊτειασ). 

 

ΣΜΗΜΑ 3 

Για την υλοπούηςη των ανωτϋρω επιμορφωτικών προγραμμϊτων προβλϋπεται η 
μετακύνηςη 3-5 ειςηγητών ανϊ ςεμινϊριο. υνολικϊ εκτιμϊται ϐτι θα μετακινηθοϑν ςτα 
πλαύςια των προγραμμϊτων ΙΝ.ΕΠ./Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ./ΣΕ περύπου 720 ειςηγητϋσ, που θα 
μετακινηθοϑν αεροπορικώσ, ςτα πλαύςια των προγραμμϊτων τησ Ε..Δ.Δ.Α., περύπου 
267 ϊτομα ςτο εξωτερικϐ.   

 

 Πϐλη εςωτερικοϑ – Αθόνα – Πϐλη εςωτερικοϑ, 720 διαδρομϋσ (μϋςη τιμό 
ειςιτηρύου 250 ευρώ), ϐπου πϐλη εςωτερικοϑ αφορϊ πϐλεισ των χωρών που 
αναφϋρονται ςτα Σμόματα 1 και 2. 
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Για την υλοπούηςη των δρϊςεων του εςωτερικοϑ προβλϋπεται η μετακύνηςη περύπου 
1970 ςυμμετεχϐντων ςε πϐλεισ του εςωτερικοϑ, ενώ για την εκτύμηςη του 
προϒπολογιςμοϑ ορύςτηκε μια μϋςη τιμό ειςιτηρύου  με βϊςη την προγενϋςτερη 
εμπειρύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτα 250 ευρώ. 

 

 Πϐλη εξωτερικοϑ – Αθόνα – Πϐλη εξωτερικοϑ, 267 διαδρομϋσ (μϋςη τιμό 
ειςιτηρύου 600 ευρώ), ϐπου πϐλη εξωτερικοϑ αφορϊ πϐλεισ των εξόσ χωρών: 
Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, 
Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, 
Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 
Κοπεγχϊγη. 

 

Για την υλοπούηςη των δρϊςεων του εξωτερικοϑ προβλϋπεται η μετακύνηςη περύπου 
220 ςυμμετεχϐντων ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ, ενώ για την εκτύμηςη του 
προϒπολογιςμοϑ ορύςτηκε μια μϋςη τιμό ειςιτηρύου με βϊςη την προγενϋςτερη 
εμπειρύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτα 600 ευρώ. 
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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.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedM
D/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=36416652483872
35#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61 

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. 

υγκεκριμϋνα οι υποψόφιοι οφεύλουν να ςυμπληρώςουν ϋνα ΕΕΕ  για κϊθε τμόμα 
ξεχωριςτϊ: 

 -το ΕΕΕ_1  για το Σμόμα 1 

-το ΕΕΕ_2  για το Σμόμα 2 

-το ΕΕΕ_3  για το Σμόμα 3 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΕΕΕ  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ νζασ 
θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου 
Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Η ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ 
του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 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 eΕΕΕΣ τθ ςχετικι 
απάντθςθ τουσ]. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ & ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 

 

Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 
Για το Σμόμα 1: 

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ θα πρϋπει να δεςμεϑεται με την υποβολό τησ 
τεχνικόσ του προςφορϊσ, ότι για την υλοπούηςη τησ ςύμβαςησ θα απαςχολόςει 
Ομϊδα ϋργου αποτελούμενη από τρύα (3) τακτικϊ μϋλη (με ιςϊριθμα 
αναπληρωματικϊ ςε περύπτωςη κωλϑματοσ). 

 
 Τπηρεςύεσ Τ1Α-Τ1Γ 
Η Τπηρεςύα Τ1 αφορϊ ςτη διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων: 

 με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτην Αθόνα (Y1Α), 
 με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ 

τησ Αθόνασ, Λαμύα, Φαλκύδα, Ηρϊκλειο Κρότησ, Φανιϊ, Ωγιοσ Νικϐλαοσ, Ρϋθυμνο, 
Σρύπολη, Καλαμϊτα, πϊρτη, Ρϐδοσ, Πϊτρα, Πϑργοσ Μυτιλόνη, ϊμοσ, Φύοσ, 
Κϋρκυρα, Κεφαλονιϊ, Ζϊκυνθοσ (Τ1Β), 

 με πρωινϐ για δρϊςεισ που διενεργοϑνται ςτο εξωτερικϐ ςτισ πϐλεισ, Βρυξϋλλεσ, 
Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, 
Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, 
κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη (Τ1Γ). 

 
 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ τον 
κατϊλογο ξενοδοχεύων ςϑμφωνα με το ςχετικϐ Τπϐδειγμα (Παρϊρτημα ΙV).  
 
Προδιαγραφέσ προςφερόμενων ξενοδοχείων (Τ1Α-Τ1Β) 
υνοπτικϊ, θα πρϋπει να τηροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ, ωσ προσ τα 
προςφερϐμενα εντϐσ Ελλϊδοσ ξενοδοχεύα, για να γύνει δεκτό η Σεχνικό Προςφορϊ: 
- Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ϋγκυρη προςφορϊ για ϐλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ 

πϐλεισ, προτεύνοντασ δϋκα (10) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςτην Αθόνα και δϑο (2) 
τουλϊχιςτον  ξενοδοχεύα ςε κϊθε ϊλλη πϐλη, τα οπούα πρϋπει απαραιτότωσ να 
παρϋχουν  ημιδιατροφό.  

- Σα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ τουλϊχιςτον 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τριών (3) αςτϋρων και να λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ. 
- Σα δωμϊτια πρϋπει να διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ. 
- Απϐ τα προτεινϐμενα ανϊ πϐλη ξενοδοχεύα, ϋνα (1) τουλϊχιςτον προςφερϐμενο 

ξενοδοχεύο πρϋπει να βρύςκεται ςε απϐςταςη μϋχρι δεκαοκτώ (18) χιλιομϋτρων απϐ 
το κϋντρο τησ πϐλησ. 

- Ειδικϐτερα για την Αθόνα επτϊ (7) τουλϊχιςτον απϐ τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα 
πρϋπει να βρύςκονται εντϐσ των ορύων του Δόμου Αθηναύων. 

- Σα γεϑματα θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ενδεικτικϊ ςτα ακϐλουθα: 
Πρώτο πιϊτο - ορεκτικϊ (ζεςτϊ και κρϑα εύδη), 
αλϊτα εποχόσ, 
Χωμϊκια, 
Κυρύωσ πιϊτο  
Υροϑτο εποχόσ ό γλυκϐ. 
Εμφιαλωμϋνο νερϐ. 

 
Προδιαγραφέσ προςφερόμενων ξενοδοχείων ςτο εξωτερικό (Τ1Γ) 
Ο Προςφϋρων πρϋπει να παρϋχει τη δυνατϐτητα κρϊτηςησ ςε ξενοδοχεύα  με πρωινϐ 
τουλϊχιςτον 3 αςτϋρων ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ (Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, 
Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, 
Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, 
τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη). 
 Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ϋγκυρη προςφορϊ προτεύνοντασ τϋςςερα (4) 
τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςε κϊθε πϐλη τα οπούα να παρϋχουν απαραιτότωσ πρωινϐ. 

- Σα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ τουλϊχιςτον 
τριών (3) αςτϋρων και να λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ. 

- Σα δωμϊτια πρϋπει να διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ. 
- Σουλϊχιςτον δϑο ξενοδοχεύα θα πρϋπει να απϋχουν μϋχρι τρύα (3) χιλιόμετρα 

απϐ το κϋντρο τησ πϐλησ 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ τον 
κατϊλογο ξενοδοχεύων για κϊθε μύα πϐλη ςϑμφωνα με το ςχετικϐ Τπϐδειγμα 
(Παρϊρτημα ΙV). 
 
 
 Τπηρεςύεσ Τ2Α-Τ2Β 
Οι Τπηρεςύεσ Τ2Α ϋωσ και Τ2Β αφοροϑν ςτη χρόςη αιθουςών για την υλοπούηςη 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων: 

 τϑπου Α1 ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ2Α) 
 τϑπου Α2 ςε Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ2Β) 

και για τη διεξαγωγό ημερύδων και ςυνεδρύων: 
 τϑπου Β1 ςε ξενοδοχεύα ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ2Γ) 

 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ τον 
κατϊλογο αιθουςών ςϑμφωνα με το ςχετικϐ Τπϐδειγμα (Παρϊρτημα ΙV). 
 
Προδιαγραφέσ προςφερόμενων αιθουςών 
- Όλεσ ανεξαιρϋτωσ οι προςφερϐμενεσ αύθουςεσ, θα πρϋπει να ευρύςκονται εντϐσ των 

προςφερϐμενων ξενοδοχεύων ό και εκτϐσ αυτών. Για τισ εκτϐσ ξενοδοχεύων 
αύθουςεσ, αυτϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν τισ κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ για χώρουσ 
εκπαύδευςησ ό/και να χρηςιμοποιοϑνται ωσ χώροι εκπαύδευςησ. Παρϊλληλα με την 
προςφορϊ κϊθε αύθουςασ, θα πρϋπει απαραιτότωσ να εξαςφαλύζεται η υποςτόριξη 
τησ καλόσ λειτουργύασ του οπτικοακουςτικοϑ και ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ και η 
αντιμετώπιςη πιθανών βλαβών και ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο καθαριςμϐσ των 
αιθουςών, καθώσ και η υπεϑθυνη φϑλαξη του εξοπλιςμοϑ για τισ ημϋρεσ που διαρκεύ 
το πρϐγραμμα – ςυνϋδριο.  

- Προδιαγραφϋσ ανϊ τϑπο αύθουςασ:  
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ΣΤΠΟ 
ΑΙΘΟΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΕΛΑΦΙΣΗ 

ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΜΕΓΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Φρόςη 
αύθουςασ 
τϑπου Α1 
ςε 
ξενοδοχεύα, 
Κ.Ε.Κ. ό 
πιςτοποιημϋν
εσ δομϋσ 

15 ϊτομα 
(διϊταξη 

εδρϊνων και 
καθιςμϊτων 
ςε μορφό Π) 

40 ϊτομα 
(διϊταξη 

εδρϊνων και 
καθιςμϊτων 
ςε μορφό Π) 

FlipChart, VideoProjector 
(φωτεινϐτητασ τουλϊχιςτον 

1300 ansi), οθϐνη (2μ Φ 2μ), 1 
Η/Τ με ενςϑρματη ό αςϑρματη 

δικτϑωςη 

Φρόςη 
αύθουςασ 
τϑπου Β1, ςε 
ξενοδοχεύα  

41 ϊτομα (ςε 
θεατρικό 
διϊταξη 

εδρϊνων και 
καθιςμϊτων) 

300 ϊτομα 
(ςε θεατρικό 

διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων) 

FlipChart,  
VideoProjector(φωτεινϐτητασ 
τουλϊχιςτον 1800 ansi), οθϐνη 
(2μ Φ 3μ), 1 Η/Τ, μικροφωνικό – 
μεγαφωνικό εγκατϊςταςη (3 

μικρϐφωνα για το «προεδρεύο» , 
ςτολιςμϐσ και 2 αςϑρματα για 
το ακροατόριο). +αναλϐγιο με 
μικρϐφωνο, μαγνητοφώνηςη 
πρακτικών (υλικϐ ςε ψηφιακϐ 
δύςκο – CD/DVD) με ανϊλογη 
τεχνικό ςτόριξη, 2 οθϐνεσ 
πλϊςμα/LCD 41 ιντςών, 

videocamera. Επύςησ, 
ςυμπεριλαμβϊνεται η παροχό 
εμφιαλωμϋνου νεροϑ 1 λύτρου 

ανϊ ςυμμετϋχοντα. 
 
 
Απαιτούμενοσ Εξοπλιςμόσ Αιθουςών 
ε ϐςουσ εκ των ανωτϋρω τϑπων αιθουςών προβλϋπεται εξοπλιςμϐσ με Ηλεκτρονικοϑσ 
Τπολογιςτϋσ, αυτού θα πρϋπει να εύναι φορητού ό ςταθερού κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια 
του υποψηφύου και να ϋχουν κατ’ ελϊχιςτον, τισ ακϐλουθεσ ανϊ κατηγορύα 
προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτουσ πύνακεσ: 
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Προδιαγραφϋσ για Υορητοϑσ Η/Τ 
 

ΕΙΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

Υορητϐσ – Laptop 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

Intel Core i3 5005U ι Ιςοδφναμοσ ι Ανϊτεροσ με Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz)>= 
2.0GHz 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 DDR3 ό DDR4>= 4GB 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ (HDD): 

Φωρητικϐτητα >= 500 Gb 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ 

Μνόμη τησ κϊρτασ γραφικών >= 1024 MB  

ΚΤΚΛΨΜΑ ΗΦΟΤ 

Κϑκλωμα Ϋχου (αποδεκτϐ και onboard) 

ΚΑΡΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ  
Internal 10/100/1000 Ethernet LAN on board 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  

Ενςωματωμϋνο WiFi (802.11 b/g/n) 

ΟΠΣΙΚΟ ΔΙΚΟ 

 8x DVD-RW Multi Double Layer ό ανώτερο 

ΟΘΟΝΗ 

 Σϑποσ Wide TFT 

 Διαγώνια διϊςταςη ≥ 15,6 inches 

 Μϋγιςτη Ανϊλυςη >= 1920 x 1080 

Λειτουργικό ύςτημα 

Microsoft Windows 10 Home ό ανώτερα, 64-bit, Ελληνικϊ 
 
Προδιαγραφϋσ για ταθεροϑσ Η/Τ 
 

Εύδοσ Τπολογιςτό 

Επιτραπϋζιοσ – Desktop 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

Intel Core i3 4170 ό Ιςοδϑναμοσ ό Ανώτεροσ με υχνϐτητα λειτουργύασ (GHz)>= 
3.0GHz 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 DDR3 ό DDR4>= 4GB 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ (HDD): 

Φωρητικϐτητα >= 500 Gb 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ 

Μνόμη τησ κϊρτασ γραφικών >= 2048 MB 

ΚΤΚΛΨΜΑ ΗΦΟΤ 
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Κϑκλωμα Ϋχου (αποδεκτϐ και onboard) 
ΚΑΡΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ  

Internal 10/100/1000 Ethernet LAN on board 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  
Σο αςύρματο δύκτυο εύναι υποχρεωτικό να υπϊρχει μόνο αν δεν υπϊρχει 
ενςύρματο. 

ΚϊρταWiFi (802.11 b/g/n) 
 

ΟΠΣΙΚΟ ΔΙΚΟ 

 8x DVD-RW Multi Double Layer ό ανώτερο 

ΟΘΟΝΗ 

 Σϑποσ Wide TFT 

 Διαγώνια διϊςταςη ≥ 22inches 

 Μϋγιςτη Ανϊλυςη >= 1920 x 1080 

Λειτουργικό ύςτημα 

Microsoft Windows 10 Home ό ανώτερα, 64-bit, Ελληνικϊ 

 
 
 Τπηρεςύεσ Τ3Α – Τ3Β 

 Η Τπηρεςύα Τ3Α αφορϊ ςτην παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 
εδεςμϊτων, ςε διαλεύμματα και, κατϊ περύπτωςη, πριν την ϋναρξη 
επιμορφωτικών προγραμμϊτων/ ημερύδων/ ςυνεδρύων ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό 
πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ του κτιρύου τησ Κ.Τ. 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Η Τπηρεςύα Τ3Β αφορϊ ςτην παροχό ϐρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 
διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων ςτουσ χώρουσ τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
και ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ δρϊςεισ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ.  
 

Προδιαγραφέσ  
- Τπηρεςύα Τ3Α: παροχό, με φροντύδα του αναδϐχου, καφϋ, τςαγιοϑ, χυμών 
φροϑτων/αναψυκτικών, υποχρεωτικών ςυνοδευτικών (μπιςκϐτα και κϋικ) και 
εμφιαλωμϋνων νερών (1/2 του λύτρου ανϊ ςυμμετϋχοντα και ειςηγητό). 
Επιςημαύνεται ϐτι εύναι υποχρεωτικϐ να προςφϋρονται και τα τρύα ανωτϋρω 
ροφόματα (καφϋσ, τςϊι, χυμϐσ /αναψυκτικϐ). 

- Τπηρεςύα Τ3Β: παροχό, με φροντύδα του αναδϐχου, ϐρθιου γεϑματοσ το οπούο θα 
περιλαμβϊνει ποικιλύα εδεςμϊτων ϐπωσ κεφτεδϊκια ό μπιφτεκϊκια, mini-sandwich, 
πιττϊκια (διϊφορα εύδη), ψωμϊκια, ατομικϊ γλυκϊ, εμφιαλωμϋνο νερϐ (1/2 του 
λύτρου για κϊθε ςυμμετϋχοντα), αναψυκτικϊ και καφϋ. Η ποςϐτητα θα πρϋπει να 
εύναι επαρκόσ για το ςϑνολο των ςυμμετεχϐντων του προγρϊμματοσ.  

- Τπηρεςύεσ Τ3Α και Τ3Β: Σο ςερβύριςμα του καφϋ θα περιλαμβϊνει την ενδεχϐμενη 
προςθόκη γϊλακτοσ και ζϊχαρησ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ϋχει ολοκληρώςει τη 
μεταφορϊ και τη ςϑνδεςη του υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ ½ ώρα τουλϊχιςτον πριν 
απϐ την προβλεπϐμενη ώρα τροφοδοςύασ ςε ςημεύο που θα υποδεικνϑεται ςε αυτϐν 
επιτϐπου απϐ τον οργανωτικϊ υπεϑθυνο του προγρϊμματοσ. Οφεύλει επύςησ να 
φροντύζει για την ϋγκαιρη τοποθϋτηςη αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 
τροφοδοςύασ και τη ςυγκϋντρωςη και απϐρριψη των απορριμμϊτων που 
προϋρχονται απϐ την παραπϊνω δραςτηριϐτητα και γενικϊ την αποκατϊςταςη του 
χώρου ςτην πρϐτερη κατϊςταςη, δηλαδό θα απαςχολεύ τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϊτομο 
για την ολοκλόρωςη τησ παραπϊνω διαδικαςύασ. ε περύπτωςη διεξαγωγόσ 
προγρϊμματοσ ό εκδηλώςεωσ με αριθμϐ ςυμμετεχϐντων ϊνω των ςαρϊντα (40) θα 
απαςχολεύται επιπλϋον ϋνα (1) ςερβιτϐροσ για το ςερβύριςμα. Σο προςωπικϐ που θα 
απαςχολεύται πρϋπει να εύναι εξειδικευμϋνο (βιβλιϊριο υγεύασ, λευκό ενδυμαςύα). Ο 
καφϋσ πρϋπει να διατηρεύται ζεςτϐσ, ενώ οι χυμού φροϑτων και τα αναψυκτικϊ ςε 
θερμοκραςύα ψϑξησ. Για το ςερβύριςμα θα χρηςιμοποιοϑνται μϐνο γυϊλινα 
ςερβύτςια. Σα προώϐντα και οι υπηρεςύεσ πρϋπει να επαρκοϑν ποςοτικϊ και να εύναι 
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ϊριςτα ποιοτικϊ, χωρύσ ελαττώματα, οι δε παραγγελύεσ να εκτελοϑνται 
προςηκϐντωσ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην ημερομηνύα και ώρα παραδϐςεωσ, την ποςϐτητα 
και ποιϐτητα των εδεςμϊτων, διαφορετικϊ ο Ανϊδοχοσ εκτϐσ των ϊλλων νομύμων 
ςυνεπειών, ευθϑνεται για πϊςα ζημύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  
 

 Τπηρεςύα Τ4 
Η υπηρεςύα αφορϊ ςτη γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και επιμορφοϑμενο. 
Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα/ ημερύδεσ/ ςυνϋδρια που διενεργοϑνται ςε 
ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. Δεν αφορϊ ςε 
προγρϊμματα ό ημερύδεσ/ςυνϋδρια που διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
τη γραμματειακό υποςτόριξη περιλαμβϊνεται, μεταξϑ των ϊλλων, η παραλαβό του 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, η διανομό εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, η τόρηςη 
παρουςιολογύων, η επιμϋλεια φωτοτυπιών και η παρϊδοςη του γραμματειακοϑ 
φακϋλου ςτον Οργανωτικϊ Τπεϑθυνο του προγρϊμματοσ/ημερύδασ/ ςυνεδρύου.  
 
 
Αν η Σεχνικό Προςφορϊ δεν καλύπτει το ςύνολο των ανωτϋρω προδιαγραφών, 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
 
 
Σεκμηρύωςη Σεχνικών Προδιαγραφών Σμόματοσ 1 

Επιπλϋον, για την τεκμηρύωςη των ανωτϋρω προδιαγραφών ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να 
υποβϊλει ςε ξεχωριςτό φϊκελο ψηφιακόσ μορφόσ, ενημερωτικϊ και τεχνικϊ 
φυλλϊδια, φωτογραφύεσ και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο και υλικϐ που τεκμηριώνει τη 
ςυμβατϐτητα των προςφερϐμενων προδιαγραφών ωσ προσ τισ απαιτόςεισ τησ 
παροϑςασ Διακόρυξησ (π.χ.: για τισ προδιαγραφϋσ και υποδομϋσ των ξενοδοχεύων, τον 
εξοπλιςμϐ αιθουςών, προδιαγραφϋσ Η/Τ, κλπ.).    

Οι υποχρεωτικϋσ τεχνικϋσ και λειτουργικϋσ προδιαγραφϋσ των ξενοδοχεύων 
κατηγορύασ >= 3 αςτϋρων που αναφϋρονται ςτουσ πύνακεσ του ϊρθρου 7 
«Παρϊρτημα» τησ Τ.Α. 216/2015 "Καθοριςμόσ τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρύων για τα ξενοδοχεύα και 
κατϊταξη αυτών ςε κατηγορύεσ αςτϋρων" θεωρεύται ότι αποδεικνύονται με την 
υποβολό και προςκόμιςη του αντύςτοιχου Ειδικού όματοσ Λειτουργύασ του 
ΕΟΣ. 
   

ΗΜΕΙΨΗ: Προσ διευκόλυνςη τησ επιτροπόσ, οι πύνακεσ του Παραρτόματοσ ΙV 
εκτόσ από ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα αρχεύα ςε μορφό .pdf, θα 
πρϋπει να κατατεθούν ςε CD και επεξεργϊςιμη μορφό (excel) ςε 
χωριςτό φϊκελο εντόσ του ςφραγιςμϋνου φακϋλου τησ ϋντυπησ 
προςφορϊσ με την ϋνδειξη «CD Σεχνικόσ Προςφορϊσ».  

 
 

Για τισ Τ1Α ϋωσ Τ1Β και Τ4: Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνεται απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
τουλϊχιςτον δύο (2) εβδομϊδεσ πριν την ϋναρξη ςυνεδρύου ό ημερύδασ και 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ για 
τον κατ΄ αρχόν προγραμματιςμϐ του. Για τον ακριβό αριθμϐ των εκϊςτοτε 
προςερχϐμενων ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα - ςυνϋδρια και την ανϊγκη κρϊτηςησ 
αντύςτοιχου αριθμοϑ δωματύων, ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικοϑ 
ταχυδρομεύου ό fax, το αργϐτερο πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απϐ την ϋναρξη του 
προγρϊμματοσ και πριν απϐ την ϋναρξη του ςυνεδρύου. 
 
Για την Τ1Γ: Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνεται τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα πριν απϐ τη 
ζητοϑμενη ημερομηνύα για παροχό τησ Τπηρεςύασ.  
 
Τ2Α-Τ2Β: Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δϑναται να επιλϋγει διαφορετικϐ τϑπο αύθουςασ για κϊθε 
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ημϋρα υλοπούηςησ του ιδύου προγρϊμματοσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ κϊθε 
ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ. Για τον τύπο ό τουσ τύπουσ αιθουςών που θα 
απαιτούνται ανϊ εκπαιδευτικό πρόγραμμα - ςυνϋδριο, ο Ανϊδοχοσ θα 
ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό fax το αργότερο πϋντε (5) 
ημϋρεσ πριν από την ϋναρξη του προγρϊμματοσ και πριν από την ϋναρξη του 
ςυνεδρύου. Η τοποθϋτηςη, ςϑνδεςη και ο ϋλεγχοσ τησ καλόσ λειτουργύασ του τεχνικοϑ 
εξοπλιςμοϑ τησ αύθουςασ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ το αργϐτερο μια (1) ώρα πριν 
την ϋναρξη του προγρϊμματοσ ό ςυνεδρύου. 
 
 
Τ3Α-Τ3Β: Ο Ανϊδοχοσ με δικό του φροντύδα θα προςφϋρει ςε διαλεύμματα και, κατϊ 
περύπτωςη, πριν την ϋναρξη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, μετϊ απϐ ενημϋρωςη 
που θα ϋχει απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη 
προγρϊμματοσ και πριν την ϋναρξη ςεμιναρύου-ημερύδασ-ςυνεδρύου. Για τον 
ακριβό χώρο διεξαγωγόσ των προγραμμϊτων ό τησ εκδόλωςησ, την ώρα των 
διαλειμμϊτων και τισ ζητοϑμενεσ ώρεσ παροχόσ τησ υπηρεςύασ, για τον εκϊςτοτε αριθμϐ 
των ςυμμετεχϐντων, που ϋχει επιλεγεύ για τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, θα 
ενημερώνεται ο Ανϊδοχοσ ςτην ανωτϋρω προθεςμύα. 

 
 
 

Σμόμα 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

Για το Σμόμα 2: 

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ θα πρϋπει να δεςμεϑεται με την υποβολό τησ 
τεχνικόσ του προςφορϊσ, ότι για την υλοπούηςη τησ ςύμβαςησ θα απαςχολόςει 
Ομϊδα ϋργου αποτελούμενη από δύο (2) τακτικϊ μϋλη (με ιςϊριθμα 
αναπληρωματικϊ ςε περύπτωςη κωλϑματοσ). 

 Τπηρεςύεσ Τ5Α-Τ5Β 
Η Τπηρεςύα Τ5 αφορϊ ςτη διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων: 

 με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτην Θεςςαλονύκη 
(Y5Α) 

 με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ 
τησ Θεςςαλονύκη, Βϋροια, Κατερύνη, ϋρρεσ, Αλεξανδροϑπολη, Καβϊλα, 
Κομοτηνό, Ξϊνθη, Δρϊμα, Λϊριςα, Βϐλοσ,  Καρδύτςα, Σρύκαλα, Καςτοριϊ, Κοζϊνη, 
Υλώρινα, Ιωϊννινα, Ηγουμενύτςα, Πρϋβεζα, Ωρτα (Τ5Β). 

 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ τον 
κατϊλογο ξενοδοχεύων, ςϑμφωνα με το ςχετικϐ Τπϐδειγμα (Παρϊρτημα ΙV). 
 
Προδιαγραφέσ προςφερόμενων ξενοδοχείων 
υνοπτικϊ, θα πρϋπει να τηροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ, ωσ προσ τα 
προςφερϐμενα εντϐσ Ελλϊδοσ ξενοδοχεύα, για να γύνει δεκτό η Σεχνικό Προςφορϊ: 
- Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ϋγκυρη προςφορϊ για ϐλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ 

πϐλεισ, προτεύνοντασ οκτώ (8) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςτην Θεςςαλονύκη και δϑο 
(2) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςε κϊθε ϊλλη πϐλη, τα οπούα πρϋπει απαραιτότωσ να 
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παρϋχουν  ημιδιατροφό.  
- Σα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ τουλϊχιςτον 

τριών (3) αςτϋρων και να λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ. 
- Σα δωμϊτια πρϋπει να διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ. 
- Απϐ τα προτεινϐμενα ανϊ πϐλη ξενοδοχεύα, ϋνα (1) τουλϊχιςτον προςφερϐμενο 

ξενοδοχεύο πρϋπει να βρύςκεται ςε απϐςταςη μϋχρι δεκαοκτώ (18) χιλιομϋτρων απϐ 
το κϋντρο τησ πϐλησ. 

- Ειδικϐτερα για την Θεςςαλονύκη πϋντε (5) τουλϊχιςτον απϐ τα προςφερϐμενα 
ξενοδοχεύα πρϋπει να βρύςκονται εντϐσ των ορύων του Δόμου Θεςςαλονύκησ. 

- Σα γεϑματα θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ενδεικτικϊ ςτα ακϐλουθα: 
Πρώτο πιϊτο - ορεκτικϊ (ζεςτϊ και κρϑα εύδη), 
αλϊτα εποχόσ, 
Χωμϊκια, 
Κυρύωσ πιϊτο  
Υροϑτο εποχόσ ό γλυκϐ. 
Εμφιαλωμϋνο νερϐ. 
 

 
 Τπηρεςύεσ Τ6Α-Τ6Β 
 
Οι Τπηρεςύεσ Τ6Α ϋωσ και Τ6Γ αφοροϑν ςτη χρόςη αιθουςών για την υλοπούηςη 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων: 

 τϑπου Α1 ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ6Α) 
 τϑπου Α2 ςε Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ6Β) 

και για τη διεξαγωγό ημερύδων και ςυνεδρύων: 
 τϑπου Β1 ςε ξενοδοχεύα ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ6Γ). 

 
 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλουν επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ τον 
κατϊλογο αιθουςών ςϑμφωνα με το ςχετικϐ Τπϐδειγμα (Παρϊρτημα ΙV). 
 
Προδιαγραφέσ προςφερόμενων αιθουςών 
Όπωσ ακριβώσ αναφϋρονται παραπϊνω ςτο τμόμα 1 υπηρεςύεσ Τ2Α ϋωσ Τ2Γ. 
 
 
 Τπηρεςύεσ Τ7Α – Τ7Β 

 Η Τπηρεςύα Τ7Α αφορϊ ςτην παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 
εδεςμϊτων, ςε διαλεύμματα και, κατϊ περύπτωςη, πριν την ϋναρξη 
επιμορφωτικών προγραμμϊτων/ ημερύδων/ ςυνεδρύων ςτουσ χώρουσ του 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. 

 Η Τπηρεςύα Τ7Β αφορϊ ςτην παροχό ϐρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 
διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ δρϊςεισ ςε ϐλεσ τισ 
πϐλεισ. 

 
Προδιαγραφέσ 
Όπωσ ακριβώσ αναφϋρονται παραπϊνω ςτο τμόμα 1 υπηρεςύεσ Τ3Α και Τ3Β. 
 
 
 Τπηρεςύα Τ8 
Η υπηρεςύα αφορϊ ςτη γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και επιμορφοϑμενο. 
Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα/ ημερύδεσ/ ςυνϋδρια που διενεργοϑνται ςε 
ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. Δεν αφορϊ ςε 
προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. τη γραμματειακό 
υποςτόριξη περιλαμβϊνεται, μεταξϑ των ϊλλων, η παραλαβό του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, 
η διανομό εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, η τόρηςη παρουςιολογύων, η 
επιμϋλεια φωτοτυπιών και η παρϊδοςη του γραμματειακοϑ φακϋλου ςτον Οργανωτικϊ 
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Τπεϑθυνο του προγρϊμματοσ/ημερύδασ/ ςυνεδρύου. 
 
Αν η Σεχνικό Προςφορϊ δεν καλύπτει το ςύνολο των ανωτϋρω προδιαγραφών, 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
 
 
Σεκμηρύωςη Σεχνικών Προδιαγραφών Σμόματοσ 2 
 
Επιπλϋον, για την τεκμηρύωςη των ανωτϋρω προδιαγραφών ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να 
υποβϊλει ςε ξεχωριςτό φϊκελο ψηφιακόσ μορφόσ, ενημερωτικϊ και τεχνικϊ 
φυλλϊδια, φωτογραφύεσ και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο και υλικϐ που τεκμηριώνει τη 
ςυμβατϐτητα των προςφερϐμενων προδιαγραφών ωσ προσ τισ απαιτόςεισ τησ 
παροϑςασ Διακόρυξησ (π.χ.: για τισ προδιαγραφϋσ και υποδομϋσ των ξενοδοχεύων, τον 
εξοπλιςμϐ αιθουςών, προδιαγραφϋσ Η/Τ, κλπ.).    
Οι υποχρεωτικϋσ τεχνικϋσ και λειτουργικϋσ προδιαγραφϋσ των ξενοδοχεύων 
κατηγορύασ >= 3 αςτϋρων που αναφϋρονται ςτουσ πύνακεσ του ϊρθρου 7 
«Παρϊρτημα» τησ Τ.Α. 216/2015 "Καθοριςμόσ τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρύων για τα ξενοδοχεύα και 
κατϊταξη αυτών ςε κατηγορύεσ αςτϋρων" θεωρεύται ότι αποδεικνύονται με την 
υποβολό και προςκόμιςη του αντύςτοιχου Ειδικού όματοσ Λειτουργύασ του 
ΕΟΣ. 
 
 
 

ΗΜΕΙΨΗ: Προσ διευκόλυνςη τησ επιτροπόσ, οι πύνακεσ του Παραρτόματοσ ΙV 
εκτόσ από ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα αρχεύα ςε μορφό pdf, θα πρϋπει 
να κατατεθούν ςε CD και επεξεργϊςιμη μορφό (excel) ςε χωριςτό 
φϊκελο εντόσ του ςφραγιςμϋνου φακϋλου τησ ϋντυπησ προςφορϊσ 
με την ϋνδειξη «CD Σεχνικόσ Προςφορϊσ».  

 
 

Για τισ Τ5Α ϋωσ Τ5Β και Τ8: Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνεται απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
τουλϊχιςτον δύο (2) εβδομϊδεσ πριν την ϋναρξη ςυνεδρύου ό ημερύδασ και 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ για 
τον κατ΄ αρχόν προγραμματιςμϐ του. Για τον ακριβό αριθμϐ των εκϊςτοτε 
προςερχϐμενων ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα - ςυνϋδρια και την ανϊγκη κρϊτηςησ 
αντύςτοιχου αριθμοϑ δωματύων, ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικοϑ 
ταχυδρομεύου ό fax, το αργϐτερο πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απϐ την ϋναρξη του 
προγρϊμματοσ και πριν απϐ την ϋναρξη του ςυνεδρύου.  
 
Τ6Α-Τ6Β: Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δϑναται να επιλϋγει διαφορετικϐ τϑπο αύθουςασ για κϊθε 
ημϋρα υλοπούηςησ του ιδύου προγρϊμματοσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ κϊθε 
ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ. Για τον τύπο ό τουσ τύπουσ αιθουςών που θα 
απαιτούνται ανϊ εκπαιδευτικό πρόγραμμα - ςυνϋδριο, ο Ανϊδοχοσ θα 
ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό fax το αργότερο πϋντε (5) 
ημϋρεσ πριν από την ϋναρξη του προγρϊμματοσ και πριν από την ϋναρξη του 
ςυνεδρύου. Η τοποθϋτηςη, ςϑνδεςη και ο ϋλεγχοσ τησ καλόσ λειτουργύασ του τεχνικοϑ 
εξοπλιςμοϑ τησ αύθουςασ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ το αργϐτερο μια (1) ώρα πριν 
την ϋναρξη του προγρϊμματοσ ό ςυνεδρύου. 
 
Τ7Α-Τ7Β: Ο Ανϊδοχοσ με δικό του φροντύδα θα προςφϋρει ςε διαλεύμματα και, κατϊ 
περύπτωςη, πριν την ϋναρξη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, μετϊ απϐ ενημϋρωςη 
που θα ϋχει απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη 
προγρϊμματοσ και πριν την ϋναρξη ςεμιναρύου-ημερύδασ-ςυνεδρύου. Για τον 
ακριβό χώρο διεξαγωγόσ των προγραμμϊτων ό τησ εκδόλωςησ, την ώρα των 
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διαλειμμϊτων και τισ ζητοϑμενεσ ώρεσ παροχόσ τησ υπηρεςύασ, για τον εκϊςτοτε αριθμϐ 
των ςυμμετεχϐντων, που ϋχει επιλεγεύ για τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, θα 
ενημερώνεται ο Ανϊδοχοσ ςτην ανωτϋρω προθεςμύα. 

 
 
 
 
 

Σμόμα 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 

 
Για το Σμόμα 3: 

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ θα πρϋπει να δεςμεϑεται με την υποβολό τησ 
τεχνικόσ του προςφορϊσ, ότι για την υλοπούηςη τησ ςύμβαςησ θα απαςχολόςει 
Ομϊδα ϋργου αποτελούμενη από ϋνα (1) τακτικϐ μϋλοσ (με αναπληρωματικϐ 
μϋλοσ ςε περύπτωςη κωλϑματοσ). 

 
 
 Τπηρεςύεσ Τ9Α-Τ9Β 
Η Τπηρεςύα Τ9 αφορϊ ςτην κρϊτηςη θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων 

(μετ’ επιςτροφόσ): 

 για τισ μετακινόςεισ των ειςηγητών ςτα προγρϊμματα που διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(ΙΝ.ΕΠ., Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., Ι.Σ.Ε.Κ. και Ε..Δ.Δ.Α.) ςτην Ελλϊδα (Τ9Α). 

 για τισ μετακινόςεισ ςυμμετεχϐντων ςτα πλαύςια ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων ςτο 
εξωτερικϐ, Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, 
Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, 
Σύρανα, κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη. 

 
 
 
 
Προδιαγραφέσ 
υνοπτικϊ, θα πρϋπει να τηροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ, ωσ προσ την υπηρεςύα 
κρϊτηςησ θϋςεων και προμόθειασ αεροπορικών ειςιτηρύων, για να γύνει δεκτό η Σεχνικό 
Προςφορϊ: 

 Δυνατϐτητα κρϊτηςησ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων ςε ϐλη 
την Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. 

 Κρϊτηςη ειςιτηρύων μϋςω αναγνωριςμϋνων αεροπορικών εταιρειών μελών τησ 
ΙΑΣΑ.  

 Δυνατϐτητα αλλαγόσ πτόςησ ό/και δρομολογύου ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ.  
 Ολοκλόρωςη τησ κρϊτηςησ ειςιτηρύων το αργϐτερο εντόσ μύασ εργϊςιμησ 

ημϋρασ απϐ την ημερομηνύα ενημϋρωςησ του Αναδϐχου. 
 Ωμεςη ϋκδοςη, εκτϑπωςη και αποςτολό των ειςιτηρύων και των αντύςτοιχων 

vouchers καθώσ και ηλεκτρονικό αποςτολό των e-tickets ςτουσ 
μετακινοϑμενουσ ειςηγητϋσ και ςτην Αναθϋτουςα  αρχό. 

 Δυνατϐτητα ϋκδοςησ ςχετικών αναφορών με ϋνδειξη τουλϊχιςτον των 
πραγματοποιηθϋντων ταξιδιών, των αριθμών ειςιτηρύων (ϐπου απαιτοϑνται), 
των ονοματεπωνϑμων των μετακινοϑμενων, τησ ώρασ αναχώρηςησ και ώρασ 
επιςτροφόσ ςε πραγματικοϑσ χρϐνουσ, καθώσ και μηνιαύασ αναλυτικόσ 
κατϊςταςησ των υπηρεςιών που ϋχουν παραςχεθεύ, καθώσ και του 
υπολειπομϋνου προϒπολογιςμοϑ ςτη Διεϑθυνςη Οικονομικοϑ του Ε.Κ.Δ.ΔΑ. Οι 
Προςφϋροντεσ οφεύλουν να υποβϊλλουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ δεύγμα των 
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ανωτϋρω αναφορών. 
 Επικοινωνύα και ςυνεννϐηςη με την Αναθϋτουςα  αρχό και τουσ 

μετακινοϑμενουσ για τη διευθϋτηςη των διαδικαςιών μετακύνηςησ. 
 
Ειδικϊ για τισ πτόςεισ εξωτερικοϑ: 

 Δυνατϐτητα επιλογόσ δρομολογύων εύτε απευθεύασ εύτε με ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ 
(transit) με τον περιοριςμϐ ϐτι ο μϋγιςτοσ χρόνοσ καθυςτϋρηςησ transit να 
μην ξεπερνϊ τισ 9 ώρεσ. 

 Ο ναύλοσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τη δυνατότητα μεταφορϊσ 
αποςκευόσ.  

 

Αν η Σεχνικό Προςφορϊ δεν καλύπτει το ςύνολο των ανωτϋρω προδιαγραφών, 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β:  ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΑΝΑ  
ΣΜΗΜΑ 

 

Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν επύ ποινό αποκλειςμοϑ τουσ Πύνακεσ που 
ακολουθοϑν (ανϊλογα για πϐςα τμόματα τησ Διακόρυξησ υποβϊλλουν προςφορϊ) και 
να ςυμπεριλϊβουν τον αντύςτοιχο πύνακα  ςτην Σεχνικό Προςφορϊ.  

Ο παρακϊτω Πύνακασ, ςυμπληρωμϋνοσ απϐ τουσ υποψηφύουσ, αποτελεύ αναπϐςπαςτο 
μϋροσ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ.  

Η ςτόλη «ΑΠΑΙΣΗΗ» ϋχει ςυμπληρωθεύ απϐ την Αναθϋτουςα  αρχό με ΝΑΙ για τισ 
απαιτοϑμενεσ υπηρεςύεσ.  

Η ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςυμπληρώνεται απϐ τουσ υποψηφύουσ με ΝΑΙ ό ΟΦΙ. 
ημειώνεται ϐτι για ϐλεσ τισ απαιτοϑμενεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ (γραμμϋσ του Πύνακα 
υμμϐρφωςησ)  οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ ΝΑΙ ςτη ςτόλη 
ΑΠΑΝΣΗΗ διαφορετικϊ θα αποκλεύονται. ε περύπτωςη που ϋνα κελύ εύναι ΚΕΝΟ 
θεωρεύται ϐτι η απϊντηςη εύναι ΟΦΙ. 

Η ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ςυμπληρώνεται απϐ τουσ υποψηφύουσ, αναφϋροντασ τη 
ςχετικό παραπομπό εύτε ςε Σεχνικϊ Υυλλϊδια, εύτε ςε Καταλϐγουσ ξενοδοχεύων και 
αιθουςών, απϐ τα οπούα πρϋπει να φαύνεται καθαρϊ πώσ η κϊθε προδιαγραφό 
πληρεύται.  

Για τα πεδύα ςτα  οπούα δεν εύναι εφικτό η παραπομπό ςε ςυγκεκριμϋνα 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα, τεχνικϊ φυλλϊδια ό καταλόγουσ, η τεκμηρύωςη  πρϋπει 
αναλυτικϊ να περιγρϊφεται ςτο κυρύωσ ςώμα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ. ε 
αυτόν την περύπτωςη ο προςφϋρων θα πρϋπει ςτη ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να 
αναφϋρει το ςημεύο τησ τεχνικόσ προςφορϊσ ςτο οπούο γύνεται η τεκμηρύωςη. 

 
 

Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝΕΠ), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 1  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΥΗ (Τ1Α-Τ1Γ)   

 Τποβολό ϋγκυρησ προςφορϊσ για ϐλεσ 
ανεξαιρϋτωσ τισ πϐλεισ, με δϋκα (10) 
τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςτην Αθόνα και 
δϑο (2) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςε κϊθε 
ϊλλη πϐλη, ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ 
του Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III  

ΝΑΙ 

  

 Όλα τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα 
παρϋχουν απαραιτότωσ ημιδιατροφό, 
ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του 
Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III 
 

ΝΑΙ 

  

 Όλα τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα εύναι 
κατηγορύασ τουλϊχιςτον τριών (3) 

ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 1  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αςτϋρων , λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ και τα 
δωμϊτια διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και 
κλιματιςμϐ ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ 
του Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III 

 Απϐ τα προτεινϐμενα ανϊ πϐλη ξενοδοχεύα 
ϋνα τουλϊχιςτον (1) προςφερϐμενο 
ξενοδοχεύο βρύςκεται ςε απϐςταςη μϋχρι 
δεκαοκτώ (18) χιλιομϋτρων απϐ το κϋντρο 
τησ πϐλησ. 

ΝΑΙ 

  

 Για την Αθόνα επτϊ (7) τουλϊχιςτον απϐ τα 
προςφερϐμενα ξενοδοχεύα πρϋπει να 
βρύςκονται εντϐσ των ορύων του Δόμου 
Αθηναύων 

ΝΑΙ 

  

 Σα γεϑματα ςτα ξενοδοχεύα πληροϑν τισ 
προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτο Κεφϊλαιο 
Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 
  

 Τποβολό ϋγκυρησ προςφορϊ με τϋςςερα (4) 
τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα τα οπούα παρϋχουν 
πρωινϐ, ςτισ πόλεισ του εξωτερικού που 
αναφϋρονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Όλα τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα του 
εξωτερικοϑ εύναι κατηγορύασ 
τουλϊχιςτον τριών (3) αςτϋρων, 
λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ και τα δωμϊτια 
διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ 
ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του 
Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Σουλϊχιςτον δϑο (2) ξενοδοχεύα να απϋχουν 
μϋχρι τρύα (3) χιλιόμετρα απϐ το κϋντρο 
τησ πϐλησ 

ΝΑΙ 
  

Β. ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΡΗΗ ΑΙΘΟΤΨΝ (Τ2Α-Τ2Β)  
 Παρϋχονται αύθουςεσ τϑπου Α1 ςε ϐλεσ τισ 

πϐλεισ και ςε ϐλουσ τουσ χώρουσ ϐπωσ 
περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III για τη διεξαγωγό 
επιμορφωτικών προγραμμϊτων  

ΝΑΙ 

  

 Παρϋχονται αύθουςεσ τϑπου Β1 για τη 
διεξαγωγό ημερύδων και ςυνεδρύων ςτισ 
πϐλεισ που αναφϋρονται ςτο Κεφϊλαιο Α 
του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Όλεσ οι προςφερϐμενεσ αύθουςεσ πληροϑν 
τισ προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ 
περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III  

ΝΑΙ 

  

 Ο εξοπλιςμϐσ ϐλων των προςφερϐμενων 
αιθουςών πληρού τισ προδιαγραφϋσ ϐπωσ 
αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III  

ΝΑΙ 

  

Γ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΟΦΗ ΚΑΥΕΔΨΝ/ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΨΝ/ΕΔΕΜΑΣΨΝ/ΟΡΘΙΟΤ 
ΓΕΤΜΑΣΟ (Y3A-Y3B) 

 

 Η υπηρεςύα παροχόσ καφϋδων, ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 1  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αναψυκτικών/χυμών και εδεςμϊτων, 
παρϋχεται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ και ςτουσ 
χώρουσ ϐπωσ αυτού αναφϋρονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 

 Η υπηρεςύα παροχόσ ϐρθιου γεϑματοσ 
(Μπουφϋ) παρϋχεται  ςτισ πϐλεισ και ςτουσ 
χώρουσ ϐπωσ αυτού αναφϋρονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Και οι δϑο υπηρεςύεσ πληροϑν τισ ςχετικϋσ 
προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται 
ςτο Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 
(μενοϑ, απαιτοϑμενοσ εξοπλιςμϐσ, 
διαθϋςιμο προςωπικϐ, απαιτοϑμενεσ 
εργαςύεσ πριν, κατϊ τη διϊρκεια και μετϊ το 
πϋρασ των προγραμμϊτων / ημερύδων/ 
ςυνεδρύων) 

ΝΑΙ 

  

Δ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Τ4)  
 Η υπηρεςύα παρϋχεται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ και 

τουσ χώρουσ ϐπωσ περιγρϊφονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 
  

 Η υπηρεςύα καλϑπτει ϐλεσ τισ απαραύτητεσ 
εργαςύεσ ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III  

ΝΑΙ 
  

ΓΕΝΙΚΑ 
 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ 

δεςμεϑεται με την υποβολό τησ τεχνικόσ 
του προςφορϊσ, ϐτι για την υλοπούηςη τησ 
ςϑμβαςησ θα απαςχολόςει Ομϊδα ϋργου 
αποτελοϑμενη απϐ τρύα (3) τακτικϊ μϋλη 
(με ιςϊριθμα αναπληρωματικϊ μϋλη ςε 
περύπτωςη κωλϑματοσ) 

ΝΑΙ 

  

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ 
αποδϋχεται τισ προθεςμύεσ που θϋτει το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ενημϋρωςό του 
(προγραμματιςμϐσ προγρϊμματοσ/ 
ημερύδασ/ςυνεδρύου, τϐποσ, χρϐνοσ, 
ακριβόσ αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων, κλπ.)  και 
δηλώνει ικανϐσ να ανταποκριθεύ εγκαύρωσ 
ςτα εκϊςτοτε αιτόματα 

ΝΑΙ 

  

 Ο υποψόφιοσ διαθϋτει βεβαύωςη απϐ τον  
ΕΟΣ για τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα 

ΝΑΙ 
  

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ διαθϋτει 
πολιτικό ακυρώςεων 

ΝΑΙ 
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Σμόμα 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ), το 
Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 2  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΥΗ (Τπηρεςύεσ Τ5Α-Τ5Β)  

 Τποβολό ϋγκυρησ προςφορϊσ για ϐλεσ 
ανεξαιρϋτωσ τισ πϐλεισ, με οκτώ (8) 
τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςτη Θεςςαλονύκη 
και δϑο (2) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςε κϊθε 
ϊλλη πϐλη, ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ 
του Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Όλα τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα 
παρϋχουν απαραιτότωσ ημιδιατροφό, 
ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του 
Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Όλα τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα εύναι 
κατηγορύασ τουλϊχιςτον τριών (3) 
αςτϋρων, λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ και τα 
δωμϊτια διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και 
κλιματιςμϐ ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ 
του Κεφαλαύου Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Απϐ τα προτεινϐμενα ανϊ πϐλη ξενοδοχεύα 
ϋνα τουλϊχιςτον (1) προςφερϐμενο 
ξενοδοχεύο βρύςκεται ςε απϐςταςη μϋχρι 
δεκαοκτώ (18) χιλιομϋτρων απϐ το κϋντρο 
τησ πϐλησ 

ΝΑΙ 

  

 Για τη Θεςςαλονύκη πϋντε (5) τουλϊχιςτον 
απϐ τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα πρϋπει να 
βρύςκονται εντϐσ των ορύων του Δόμου 
Θεςςαλονύκησ 

ΝΑΙ 

  

 Σα γεϑματα ςτα ξενοδοχεύα πληροϑν τισ 
προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτο Κεφϊλαιο 
Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 
  

Β. ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΡΗΗ ΑΙΘΟΤΨΝ (Τ6Α-Τ6Β)  
 Παρϋχονται αύθουςεσ τϑπου Α1 ςε ϐλεσ τισ 

πϐλεισ και ςε ϐλουσ τουσ χώρουσ ϐπωσ 
περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III για τη διεξαγωγό 
επιμορφωτικών προγραμμϊτων 

ΝΑΙ 

  

 Παρϋχονται αύθουςεσ τϑπου Β1 για τη 
διεξαγωγό ημερύδων και ςυνεδρύων ςτισ 
πϐλεισ που αναφϋρονται ςτο Κεφϊλαιο Α 
του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Όλεσ οι προςφερϐμενεσ αύθουςεσ πληροϑν 
τισ προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ 

ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 2  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III  

 Ο εξοπλιςμϐσ ϐλων των προςφερϐμενων 
αιθουςών πληρού τισ προδιαγραφϋσ ϐπωσ 
αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο Α του 
Παραρτόματοσ III  

ΝΑΙ 

  

Γ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΟΦΗ ΚΑΥΕΔΨΝ/ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΨΝ/ΕΔΕΜΑΣΨΝ/ΟΡΘΙΟΤ 
ΓΕΤΜΑΣΟ (Y7A-Y7B) 

 

 Η υπηρεςύα παροχόσ καφϋδων, 
αναψυκτικών/χυμών και εδεςμϊτων, 
παρϋχεται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ και ςτουσ 
χώρουσ ϐπωσ αυτού αναφϋρονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 

  

 Η υπηρεςύα παροχόσ ϐρθιου γεϑματοσ 
(Μπουφϋ) παρϋχεται ςτισ πϐλεισ και τουσ 
χώρουσ ϐπωσ αυτού αναφϋρονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III  

ΝΑΙ 

  

 Και οι δϑο υπηρεςύεσ πληροϑν τισ ςχετικϋσ 
προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται 
ςτο Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 
(μενοϑ, απαιτοϑμενοσ εξοπλιςμϐσ, 
διαθϋςιμο προςωπικϐ, απαιτοϑμενεσ 
εργαςύεσ πριν, κατϊ τη διϊρκεια και μετϊ το 
πϋρασ των προγραμμϊτων / ημερύδων/ 
ςυνεδρύων) 

ΝΑΙ 

  

Δ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Τ8)  
 Η υπηρεςύα παρϋχεται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ και 

τουσ χώρουσ ϐπωσ περιγρϊφονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 
  

 Η υπηρεςύα καλϑπτει ϐλεσ τισ απαραύτητεσ 
εργαςύεσ ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο 
Κεφϊλαιο Α του Παραρτόματοσ III 

ΝΑΙ 
  

ΓΕΝΙΚΑ 
 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ 

δεςμεϑεται με την υποβολό τησ τεχνικόσ 
του προςφορϊσ, ότι για την υλοπούηςη 
τησ ςύμβαςησ θα απαςχολόςει Ομϊδα 
ϋργου αποτελούμενη από δύο (2) 
τακτικϊ μϋλη (με ιςϊριθμα 
αναπληρωματικϊ μϋλη ςε περύπτωςη 
κωλϑματοσ). 

ΝΑΙ 

  

 Ο υποψόφιοσ αποδϋχεται τισ προθεςμύεσ 
που θϋτει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ενημϋρωςό 
του (προγραμματιςμϐσ προγρϊμματοσ/ 
ημερύδασ/ςυνεδρύου, τϐποσ, χρϐνοσ, 
ακριβόσ αριθμϐσ ςυμμετεχϐντων, κλπ.)  και 
δηλώνει ικανϐσ να ανταποκριθεύ εγκαύρωσ 
ςτα εκϊςτοτε αιτόματα. 

ΝΑΙ 

  

 Ο υποψόφιοσ διαθϋτει βεβαύωςη απϐ τον  
ΕΟΣ για τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα. 

ΝΑΙ 
  

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ διαθϋτει ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 2  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πολιτικό ακυρώςεων. 
 

 

 

Σμόμα 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 3  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Δυνατϐτητα κρϊτηςησ 
θϋςεων και προμόθεια 
αεροπορικών ειςιτηρύων ςε 
ϐλη την Ελλϊδα και το 
εξωτερικϐ  

ΝΑΙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(βλ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α 
«Σεκμηρύωςη 
Σεχνικών 
Προδιαγραφών 
Σμόματοσ 3») 

 Κρϊτηςη ειςιτηρύων μϋςω 
αναγνωριςμϋνων 
αεροπορικών εταιρειών  
μελών τησ ΙΑΣΑ 

ΝΑΙ 

 

 Δυνατϐτητα αλλαγόσ πτόςησ 
ό/και δρομολογύου ςε 
ϋκτακτεσ περιπτώςεισ  

ΝΑΙ 
 

 Ολοκλόρωςη τησ κρϊτηςησ 
ειςιτηρύων το αργϐτερο 
εντόσ μύασ εργϊςιμησ 
ημϋρασ απϐ την ημερομηνύα 
ενημϋρωςησ του Αναδϐχου  

ΝΑΙ 

 

 Ωμεςη ϋκδοςη, εκτϑπωςη και 
αποςτολό των ειςιτηρύων και 
των αντύςτοιχων vouchers 
καθώσ και ηλεκτρονικό 
αποςτολό των e-tickets ςτουσ 
μετακινοϑμενουσ ειςηγητϋσ 
και ςτην Αναθϋτουςα  αρχό  

ΝΑΙ 

 

 Δυνατϐτητα ϋκδοςησ 
ςχετικών αναφορών με 
ϋνδειξη τουλϊχιςτον των 
πραγματοποιηθϋντων 
ταξιδιών, των αριθμών 
ειςιτηρύων (ϐπου 
απαιτοϑνται), των 
ονοματεπωνϑμων των 
μετακινοϑμενων, τησ ώρασ 
αναχώρηςησ και ώρασ 
επιςτροφόσ ςε πραγματικοϑσ 
χρϐνουσ, καθώσ και μηνιαύασ 
αναλυτικόσ κατϊςταςησ των 
υπηρεςιών που ϋχουν 

ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΜΗΜΑ 3  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

παραςχεθεύ, καθώσ και του 
υπολειπομϋνου 
προϒπολογιςμοϑ ςτη 
Διεϑθυνςη Οικονομικοϑ του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Οι Προςφϋροντεσ 
οφεύλουν να υποβϊλλουν μαζύ 
με την προςφορϊ τουσ δεύγμα 
των ανωτϋρω αναφορών. 
 

 Επικοινωνύα και ςυνεννϐηςη 
με την Αναθϋτουςα  αρχό και 
τουσ μετακινοϑμενουσ για τη 
διευθϋτηςη των διαδικαςιών 
μετακύνηςησ  

ΝΑΙ 

 

 Για τα ταξύδια εξωτερικοϑ 
δυνατϐτητα επιλογόσ 
δρομολογύων εύτε απευθεύασ 
εύτε με ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ 
(transit) με τον περιοριςμϐ 
ϐτι ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ 
καθυςτϋρηςησ transit να μην 
ξεπερνϊ τισ 9 ώρεσ 

ΝΑΙ 

 

 Για τα ταξύδια εξωτερικοϑ ο 
ναϑλοσ περιλαμβϊνει τη 
δυνατϐτητα μεταφορϊσ 
αποςκευόσ 

ΝΑΙ 

 

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ 
φορϋασ δεςμεϑεται με την 
υποβολό τησ τεχνικόσ του 
προςφορϊσ, ότι για την 
υλοπούηςη τησ ςύμβαςησ 
θα απαςχολόςει Ομϊδα 
ϋργου αποτελούμενη από 
ϋνα (1) τακτικϐ μϋλοσ (με 
αναπληρωματικϐ μϋλοσ ςε 
περύπτωςη κωλϑματοσ). 

ΝΑΙ 

  

 Ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ 
φορϋασ διαθϋτει πολιτικό 
ακυρώςεων. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΨΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΤΨΝ (ΑΥΟΡΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 1 ΚΑΙ 2) 

 

 ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ»  

 

 

 

 

 

A/A ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΛΗ
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

(αςτζρια)

Διακζτει και 

προςφζρεται 

Αίκουςα τφπου Α1 

(Υ2Α & Υ6Α)

Διακζτει και 

προςφζρεται 

Αίκουςα τφπου Α2 

(Υ2Β & Υ6Β)

Διακζτει και 

προςφζρεται 

Αίκουςα τφπου Β1 

(Υ2Γ & Υ6Γ)

Διακζτει και 

προςφζρεται 

υπθρεςία παροχισ 

καφζδων κλπ.      

(Υ3Α & Υ7Α)

Διακζτει και 

προςφζρεται 

υπθρεςία παροχισ 

Πρκιου Γεφματοσ 

(Υ3Β & Υ7Β)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ:
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 ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ «ΑΙΘΟΤΕ» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ: 

A/A 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ* 

ΡΟΛΗ 
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Διακζτει και 
προςφζρεται 

Αίκουςα τφπου Α1 
(Υ2Α & Υ6Α) 

Διακζτει και 
προςφζρεται 

Αίκουςα τφπου Α2 
(Υ2Β & Υ6Β) 

Διακζτει και 
προςφζρεται 

Αίκουςα τφπου Β1 
(Υ2Γ & Υ6Γ) 

* Σθμείωςθ: Σε αυτό το Φφλλο εργαςίασ περιλαμβάνονται  τα ξενοδοχεία ςτα οποία κα γίνει χριςθ ΜΟΝΟ αίκουςασ ΚΑΙ ΠΧΙ διαμονισ  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 





115 

 

 

 ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ  ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ» 
 

 

A/A ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΛΗ
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

(αςτζρια)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
ΣΜΗΜΑΣΑ 1 ΚΑΙ 2: 
Οι προςφϋροντεσ  θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν τουσ παρακϊτω Πύνακεσ, δύνοντασ μύα 
τιμό χωρύσ Υ.Π.Α. ανϊ κωδικϐ υπηρεςύασ και το ποςοςτό Υ.Π.Α. με το οπούο αυτό 
επιβαρϑνεται 
 

Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και 
Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)» 

 
ΚΩΔ. 
ΥΡΗ

. ΥΡΗΕΣΙΑ1 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ (ανά 
άτομο ανά 

διανυκτζρευςθ 
και ανά άτομο 

ανά θμζρα) 

ΤΙΜΗ 2χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίσ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Ρ.Α. (%) 

Αρικμθτικά Ολογράφωσ 

Υ1Α Διαμονι ςε μονόκλινο δωμάτιο 
ξενοδοχείων με θμιδιατροφι για τα 
προγράμματα που διενεργοφνται ςτθν 
Ακινα 

12.096 

  

  

Υ1Β Διαμονι ςε μονόκλινο δωμάτιο 
ξενοδοχείων με θμιδιατροφι για τα 
προγράμματα που διενεργοφνται ςε 
όλεσ τισ πόλεισ εκτόσ τθσ Ακινασ 

3.024 

  

  

Υ1Γ Διαμονι ςε μονόκλινο δωμάτιο 
ξενοδοχείων με πρωινό για δράςεισ ςτο 
εξωτερικό 

2.049 
  

  

Υ2Α Χριςθ αίκουςασ τφπου Α1 
χωρθτικότθτασ 15-40 ατόμων ςε 
ξενοδοχεία, Κ.Ε.Κ. ι πιςτοποιθμζνεσ 
δομζσ  

46.080 

  

  

Υ2Β Χριςθ αίκουςασ τφπου Β1, 
χωρθτικότθτασ 300 ατόμων ςε 
ξενοδοχεία  

2.020 
  

  

Υ3Α Παροχι καφζδων, αναψυκτικϊν/χυμϊν 
και εδεςμάτων κατά τθ διάρκεια των 
επιμορφωτικϊν 
προγραμμάτων/θμερίδων/ςυνεδρίων ςε  
ξενοδοχεία, Κ.Ε.Κ. ι πιςτοποιθμζνεσ 
δομζσ  

48.100 

  

  

Υ3Β Παροχι Όρκιου γεφματοσ (Μπουφζ) 
κατά τθ διάρκεια θμερίδων/ςυνεδρίων 
ςτουσ χϊρουσ τθσ Κ.Υ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ςε 
ξενοδοχεία 

2.020 

  

  

Υ4 Γραμματειακι υποςτιριξθ ανά θμζρα 
και επιμορφοφμενο, για όλα τα 
προγράμματα και θμερίδεσ/ςυνζδρια 
εκτόσ από εκείνα που διενεργοφνται 
ςτουσ χϊρουσ τθσ Κ.Υ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

48.100 

  

  

                                                           
1
 Για τισ υπθρεςίεσ Υ2Α, Υ2Β, Υ3Α, Υ3Β, Υ4, Υ6Α, Υ6Γ, Υ7Α, Υ7Β και Υ8 τιμι είναι θ τιμι χρζωςθσ τθσ ανάλογθσ 

υπθρεςίασ ανά θμζρα και άτομο. Ειδικώσ για τισ υπθρεςίεσ Υ3Α, Υ3Β, Υ7Α και Υ7Β ςτισ προςφερόμενεσ 
τιμζσ κα περιλαμβάνονται όλεσ οι υπθρεςίεσ από τθν παραςκευι των προϊόντων, τθ ςυςκευαςία, τθν 
προμικεια και το ςζρβισ με τθν μεταφορά όλου του απαιτοφμενου υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ. 

2
 Για τισ υπθρεςίεσ Υ1Α, Υ1Β, Υ1Γ, Υ5Α, Υ5Β,  τιμι είναι θ τιμι διανυκτζρευςθσ ανά θμζρα και άτομο 
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ΚΩΔ. 
ΥΡΗ

. ΥΡΗΕΣΙΑ1 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ (ανά 
άτομο ανά 

διανυκτζρευςθ 
και ανά άτομο 

ανά θμζρα) 

ΤΙΜΗ 2χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίσ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Ρ.Α. (%) 

Αρικμθτικά Ολογράφωσ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

Σμόμα 2: «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, 
εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη 
των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) που υλοποιοϑνται απϐ το Περιφερειακϐ Ινςτιτοϑτο 
Επιμϐρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών 
(Ι.Σ.Ε.Κ.) . 

 
ΚΩΔ. 

ΥΡΗ. 

ΥΡΗΕΣΙΑ3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ (ανά 
άτομο ανά 

διανυκτζρευςθ 
και ανά άτομο 

ανά θμζρα) 

ΤΙΜΗ 4χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίσ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Ρ.Α. (%) 

Αρικμθτικά Ολογράφωσ 

Τ5Α Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για 
τα προγρϊμματα που 
διενεργοϑνται ςτην Θεςςαλονύκη  

6.048 

  

  

Τ5Β Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο 
ξενοδοχεύων με ημιδιατροφό για 
τα προγρϊμματα που 
διενεργοϑνται ςτισ υπϐλοιπεσ 
πϐλεισ εκτϐσ τησ Θεςςαλονύκησ  

2.016 

  

  

Τ6Α Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 
χωρητικϐτητασ 15-40 ατϐμων ςε 
ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό 
πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ  

15.360 

  

  

Τ6Β Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1, 
χωρητικϐτητασ 300 ατϐμων ςε 
ξενοδοχεύα  

808 

  

  

Τ7Α Παροχό καφϋδων, 
αναψυκτικών/χυμών και 
εδεςμϊτων κατϊ τη διϊρκεια των 
επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων/ 
ςυνεδρύων ςτουσ χώρουσ του 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ςε  ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. 
ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ  

16.168 

  

  

Τ7Β Παροχό Όρθιου γεϑματοσ 
(Μπουφϋ) κατϊ τη διϊρκεια 
ημερύδων/ςυνεδρύων ςε 
ξενοδοχεύα  

808 

  

  

Τ8 Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ 
ημϋρα και επιμορφοϑμενο, για 
ϐλα τα προγρϊμματα και 

16.168 

  

  

                                                           
3
 Για τισ υπθρεςίεσ Υ6Α, Υ6Β, Υ7Α, Υ7Β και Υ8 τιμι είναι θ τιμι χρζωςθσ τθσ ανάλογθσ υπθρεςίασ ανά θμζρα 

και άτομο. Ειδικώσ για τισ υπθρεςίεσ Υ3Α, Υ3Β, Υ7Α και Υ7Β ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ κα 
περιλαμβάνονται όλεσ οι υπθρεςίεσ από τθν παραςκευι των προϊόντων, τθ ςυςκευαςία, τθν 
προμικεια και το ςζρβισ με τθν μεταφορά όλου του απαιτοφμενου υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ. 

4
 Για τισ υπθρεςίεσ Υ5Α, Υ5Β,  τιμι είναι θ τιμι διανυκτζρευςθσ ανά θμζρα και άτομο 
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ΚΩΔ. 
ΥΡΗ. 

ΥΡΗΕΣΙΑ3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ (ανά 
άτομο ανά 

διανυκτζρευςθ 
και ανά άτομο 

ανά θμζρα) 

ΤΙΜΗ 4χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίσ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Ρ.Α. (%) 

Αρικμθτικά Ολογράφωσ 

ημερύδεσ/ςυνϋδρια εκτϐσ του 
κτιρύου Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. 

       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
ΣΜΗΜΑ 3: 
Οι προςφϋροντεσ  θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν τον παρακϊτω Πύνακα, δύνοντασ μύα 
τιμό ανϊ κωδικϐ υπηρεςύασ.  
 

Σμόμα 3: «Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικοϑ Κϋντρου 
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 

 

ΚΩΔ. 
ΥΡΗ. 

ΥΡΗΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(Αρικμόσ 

Ειςιτθρίων 
μετ’ 

επιςτροφισ
) 

ΤΙΜΗ5 ΣΥΝΟΛΟ 

Αρικμθτικά Ολογράφωσ  

Τ9Α Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών 
ειςιτηρύων για τισ μετακινόςεισ των ειςηγητών 
ςτα προγρϊμματα που διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
ςτην Ελλϊδα 

1.440    

Τ9Β Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών 
ειςιτηρύων για τισ μετακινόςεισ ςυμμετεχϐντων 
ςτα πλαύςια ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων ςε πϐλεισ 

του εξωτερικοϑ, Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, 
Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, 
Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, 
Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, 
κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, 
τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη. 

317    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

                                                           
5
 Για τισ Υπθρεςίεσ Υ9Α και Υ9Β θ τιμι τθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρώ και αποτελεί το τίμθμα του 

προςφζροντοσ για τθν υπθρεςία  κράτθςθσ κζςεων και προμικειασ του ςυνόλου των ηθτοφμενων 
αεροπορικών ειςιτθρίων. Στο τίμθμα ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι του προςφζροντοσ για τθ 
διεκπεραίωςθ τθσ υπθρεςίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ 

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 Υορϋα6)............................. 

(Διεϑθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα7) .................................................. 

 

Εγγϑηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςοϑ ………………….……. ευρώ8. 

 

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  …………………………9 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) .......................…………………………………..10 

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 .....................................................11 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 ...............12 

                                                           
6 Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
7  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
8  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). 
9 ο.π. υπος. 3. 
10  υμπληρώνεται με ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ. 
11  υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών /  υπηρεςιών, κλπ  
12 Εφϐςον η εγγυητικό επιςτολό αφορϊ ςε προςφορϊ τμόματοσ/τμημϊτων τησ 

Διακόρυξησ/Πρϐςκληςησ/Πρϐςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςϑμφωνα με τα 
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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. 

Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι και την …………………………………………………..13.  

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 τησ14. 

 

 

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 εκδύδουμε15. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

                                                                                                                                                                      
οριζϐμενα ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, ςυμπληρώνεται ο αϑξων αριθμϐσ του/ων 

τμόματοσ/τμημϊτων για το/α οπούο/α υποβϊλλεται προςφορϊ.  
8  ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ: 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 

                                                           
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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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. 

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. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 

 

ΤΜΒΑΗ  (ΣΜΗΜΑ 1) 

 

την Αθόνα ςόμερα ………………… μεταξϑ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων: 

1) 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.», 

 αφετϋρου δε  

2) τησ εταιρύασ με την επωνυμύα ………………., που εδρεϑει ςτ………….., οδϐσ……………., 
αριθμϐσ……….. με Α.Υ.Μ……………… Δ.Ο.Τ………………ΣΚ......., νομύμωσ εκπροςωποϑμενη 
για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ τ……………… δυνϊμει του………………., καλοϑμεν…. 
χϊριν ςυντομύασ «ο Ανϊδοχοσ», ϋχοντασ υπϐψη: 

1) Σην υπ΄αριθμ. διακόρυξη απ ηλεκτρονικοϑ δημϐςιου διεθνοϑσ διαγωνιςμοϑ με 
ανοικτό διαδικαςύα(ΑΔΑΜ.....................) για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  
δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών, κρϊτηςησ 
αεροπορικών ειςιτηρύων και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικού Κϋντρου 
Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από: 

το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), 

την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)  

το Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και 

το Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)»  

και ειδικότερα το Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών  κρϊτηςησ  δωματύων ςε 
ξενοδοχεύα διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων 
υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του 
Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που 
υλοποιούνται από το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτούτο 
Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημόςιασ 
Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.), (που ςτα επϐμενα θα ονομϊζεται για 
ςυντομύα «Έργο») το θεςμικϐ πλαύςιο που τον διϋπει  και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ που ςυνϋταξε το ΕΚΔΔΑ για την ανωτϋρω εν θϋματι ςϑμβαςη  

2) την υπ΄ αριθ…….. απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου με την οπούα κατακυρώθηκε 
το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ  του διαγωνιςμοϑ για το Σμόμα 1 αυτοϑ ςτον Ανϊδοχο 
(ΑΔΑΜ................) και την υπ΄αριθμ. πρωτ...... ειδικό πρϐςκληςη του ΕΚΔΔΑ προσ τον 
Ανϊδοχο για την υπογραφό τησ παροϑςασ,  η οπούα κοινοποιόθηκε ςε αυτϐν την........ για 
το Σμόμα 1 αυτοϑ.3)Σην απϐ........ υπεϑθυνη δόλωςη του αναδϐχου ςϑμφωνα με την 
κοινό απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 
(β΄1673)»Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» 





124 

 

4) Ότι αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ αποτελοϑν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2παρ. 1 
περιπτ. 42 του ν. 4412/2016: 

-η υπ΄αριθμ..... διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τισ (ςτο εξόσ «τα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ» 

- η προςφορϊ του Αναδϐχου 

5) τη ΑΕ 4151,  με την οπούα εντϊχθηκαν ςτο Π.Δ.Ε. οι πρϊξεισ: 

 «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικϐ εναρύθμου 
2015Ε41510001 

  ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ»  με κωδικϐ εναρύθμου 2018Ε41510000, 

 ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ| με κωδικϐ ΜΙS 5057208,η οπούα ϋχει ενταχθεύ 
ςτο Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα 2014-2020| με την αριθ. πρωτ. 
916/15-06-2020  (ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π. του Ευρωπαύκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου 

 «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του 

Ινςτιτοϑτου Σεκμηρύωςησ  Ϊρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» και κωδ. ΟΠ: 

5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

6) το με αριθ. πρωτ……….. ϋγγραφο τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα», με το οπούο διατυπώνεται η θετικό ςϑμφωνη γνώμη 
επύ του ςχεδύου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ,  

7) 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), 
 
ςυμφωνόθηκαν ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικεύμενο – περιγραφό του ϋργου 

Η υλοπούηςη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαιτεύ την 
εξαςφϊλιςη οριςμϋνων υπηρεςιών, απαραύτητων για την απρϐςκοπτη υλοπούηςό 
τουσ. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη αυτών των 
υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Κρύςιμο, ωςτϐςο, παρϊγοντα για το Έργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αποτελεύ ϋνα 
ςϑνολο χαρακτηριςτικών των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ , διϐτι αυτϊ το 
επηρεϊζουν αποφαςιςτικϊ. 
Ειδικϐτερα, τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ (ειςαγωγικόσ 
εκπαύδευςησ και διαρκοϑσ επιμϐρφωςησ) εύναι τα εξόσ: 
 Σα προγρϊμματα ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των φορϋων τησ δημϐςιασ 

διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. Οι απαιτόςεισ διατυπώνονται 
διαρκώσ και ϋχουν ανϊγκη επεξεργαςύασ πριν να διαμορφωθοϑν ςε προγρϊμματα 
επιμϐρφωςησ. Επύςησ, μετϊ το ςχεδιαςμϐ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, η 
ακριβόσ ημερομηνύα υλοπούηςησ εξαρτϊται απϐ ςειρϊ ϊλλων παραγϐντων, ϐπωσ η 
διαθεςιμϐτητα των επιμορφοϑμενων – ςτελεχών τησ δημϐςιασ διούκηςησ, η 
διαθεςιμϐτητα των μελών Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ κ.λπ. Αποτϋλεςμα αυτών εύναι 
ϋνασ δυναμικοϑ χαρακτόρα χρονοπρογραμματιςμϐσ βραχυχρϐνιου ό – ςτην 
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καλϑτερη περύπτωςη – μεςοπρϐθεςμου χρονικοϑ ορύζοντα με ςυχνό την περύπτωςη 
τησ τροποπούηςόσ του. 

Σα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, υλοποιοϑνται, κατ’ αρχόν, ςτουσ χώρουσ τησ 
Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ και του Περιφερειακοϑ Ινςτιτοϑτου Θεςςαλονύκησ. 
Ψςτϐςο, ανϊλογα με τον αριθμϐ των προγραμμϊτων και τον προγραμματιςμϐ τουσ, 
υπϊρχει ανϊγκη χρόςησ και ϊλλων χώρων εκτϐσ των εγκαταςτϊςεων αυτών. 
Για τισ ανϊγκεσ των προγραμμϊτων απαιτεύται μετακύνηςη μϋρουσ ό ςυνϐλου των 
επιμορφοϑμενων και των μελών του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, με κϊλυψη υπηρεςιών 
διαμονόσ – διατροφόσ για τουσ επιμορφοϑμενουσ και διαμονόσ – διατροφόσ και 
μετακύνηςησ για τα μϋλη του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, καθώσ και ςειρϊσ ϊλλων 
υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ. 
Σα ανωτϋρω χαρακτηριςτικϊ ϋχουν και τα προγρϊμματα του Ι.Σ.Ε.Κ. του ΕΚΔΔΑ. 
Εξϊλλου, και οι εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ τησ ΕΔΔΑ απαιτοϑν την εξαςφϊλιςη 
αντύςτοιχων υπηρεςιών. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη 
αυτών των υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Επιπρϐςθετα, ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ςπουδών τησ ΕΔΔΑ προβλϋπεται μια 
ςειρϊ απϐ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ για τουσ/τισ ςπουδαςτϋσ-τριεσ, πϋραν των 
μαθημϊτων. Οι εκπαιδευτικϋσ αυτϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ ςυνδϋονται οργανικϊ με 
το πρϐγραμμα των μαθημϊτων και την πρακτικό ϊςκηςη, εύναι διαλϋξεισ, ομιλύεσ και 
εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο εςωτερικϐ και το εξωτερικϐ. Πϋραν των επιςκϋψεων ςτο 
εςωτερικϐ, εκτιμϊται ϐτι μια εκπαιδευτικό επύςκεψη των ςπουδαςτών/τριών ςε 
ϐργανα και φορεύσ του εξωτερικοϑ με τουσ οπούουσ θα ςυνεργαςτοϑν ςτη ςυνϋχεια 
εύναι πολϑ ςημαντικό για την κατϊρτιςό τουσ. το πλαύςιο αυτϐ  για τουσ/τισ 
ςπουδαςτϋσ/τριεσ, προβλϋπονται εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και υλοπούηςη πρακτικόσ 
εκπαύδευςησ ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ και φορεύσ τησ ΕΕ (κατϊ τα ιςχϑοντα ςτο 
εκϊςτοτε Πρϐγραμμα πουδών τησ ΕΔΔΑ). 

 

Σα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτα οπούα αφορϊ το Ϊργο, εντϊςςονται 
ςε Πρϊξεισ του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014-2021». 

 

1.1.Τπηρεςύεσ του Έργου (Σμόμα 1) 

Σο Ϊργο αποςκοπεύ ςτην παροχό προσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαμονόσ, διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ 
αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη των 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υλοποιοϑνται απϐ το Ινςτιτοϑτο 
Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την 
Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.) (Σμόμα 1).   

Οι πϐλεισ  ςτισ οπούεσ πραγματοποιοϑνται τα ανωτϋρω προγρϊμματα εύναι οι 
ακϐλουθεσ: 

 

ΠΟΛΗ ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

ΑΘΗΝΑ 
EL 301, EL 302, EL 303, EL 304, EL 

305, EL 306, EL 307 

ΛΑΜΙΑ EL 644 

ΦΑΛΚΙΔΑ EL 642 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ EL 431 

ΦΑΝΙΑ EL 434 

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ EL  432 
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ΡΕΘΤΜΝΟ EL 433 

ΣΡΙΠΟΛΗ EL 651 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ EL 653 

ΠΑΡΣΗ EL 653 

ΡΟΔΟ EL 421 

ΠΑΣΡΑ EL 632 

ΠΤΡΓΟ EL 633 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ EL 411 

ΑΜΟ EL 412 

ΦΙΟ EL 413 

ΖΑΚΤΝΘΟ EL 621 

ΚΕΡΚΤΡΑ EL 622 

ΚΕΥΑΛΛΟΝΙΑ EL 623 

ΒΡΤΞΕΛΛΕ BE100 

OΛΟ NO011 

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ RO321 

ΣΙΡΑΝΑ AL022 

ΥΡΑΝΚΥΟΤΡΣΗ DE712 

ΓΕΝΕΤΗ CH013 

ΦΑΓΗ NL332 

ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ FRF11 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ DE300 

ΒΟΝΝΗ DEA22 

ΡΨΜΗ ΙΣΙ43 

ΜΑΔΡΙΣΗ ES300 

ΖΑΓΚΡΕΜΠ HR041 

ΛΙΟΤΜΠΛΙΑΝΑ SI041 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ RS110 

ΚΟΠΙΑ MK008 

ΟΥΙΑ BG411 

ΕΛΙΝΚI FI1B1 

ΣΟΚΦΟΛΜΗ SE110 

ΚΟΠΕΓΦΑΓΗ DK011-2 

ΛΟΝΔΙΝΟ UKI3 

ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ LU000 
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ΠΑΡΙΙ FR101 

 

 

1.2.Αναλυτικό περιγραφό του Έργου 

Οι ζητοϑμενεσ απϐ τον Ανϊδοχο υπηρεςύεσ εύναι οι εξόσ:  

 

ΚΨΔ.
ΤΠΗΡ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΗ/ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ 

Τ1Α 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό 
Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτην 

Αθόνα 

Τ1Β 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό 
Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε 

ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ τησ Αθόνασ 

Τ1Γ 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

πρωινό 

Αφορϊ ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ ςτο εξωτερικϐ 
(Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, 
τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, 
Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, 

Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 
Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 

Κοπεγχϊγη) 
   

Τ2Α 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 (χωρητικϐτητα: 15-40 

ατϐμων)  
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 

δομϋσ και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ 

Τ2Β 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1 (χωρητικϐτητα: 300 

ατϐμων) 
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ ϐλεσ τισ 

πϐλεισ 
   

Τ3Α 
Παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 

εδεςμϊτων κατϊ τη διϊρκεια των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων/ςυνεδρύων 

Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ του 

κτιρύου τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Τ3Β 
Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 

διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων 

Παρϋχεται ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  ςε 
ξενοδοχεύα και αφορϊ δρϊςεισ  ςτην ϐλεσ τισ 

πϐλεισ 
   

Τ4 
Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και 

επιμορφοϑμενο,  

Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα και 
ημερύδεσ/ςυνϋδρια εκτϐσ απϐ εκεύνα που 

διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α  
   

 

Αναλυτικϊ: 

Τπηρεςύεσ Τ1Α-Τ1Γ 

Η Τπηρεςύα Τ1 αφορϊ ςτη διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων: 

Με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτην Αθόνα (Y1Α). 

Με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ τησ 
Αθόνασ,  Λαμύα, Φαλκύδα, Ηρϊκλειο Κρότησ, Φανιϊ, Ωγιοσ Νικϐλαοσ, Ρϋθυμνο, Σρύπολη, 
Καλαμϊτα, πϊρτη, Ρϐδοσ, Πϊτρα, Πϑργοσ, Μυτιλόνη, ϊμοσ,  Φύοσ, Ζϊκυνθοσ, Κϋρκυρα, 
Κεφαλονιϊ (Τ1Β). 

Με πρωινϐ για δρϊςεισ που διενεργοϑνται ςτο εξωτερικϐ ςτισ πϐλεισ Βρυξϋλλεσ, 
Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, 
Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 
Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη (Τ1Γ). 

 

Προδιαγραφέσ προςφερόμενων ξενοδοχείων (Τ1Α-Τ1Β) 
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υνοπτικϊ, θα πρϋπει να τηροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ, ωσ προσ τα 
προςφερϐμενα εντϐσ Ελλϊδοσ ξενοδοχεύα: 

Πρϋπει να προςφϋρονται δϋκα  (10) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςτην Αθόνα και δϑο (2) 
τουλϊχιςτον  ξενοδοχεύα ςε κϊθε ϊλλη πϐλη, τα οπούα πρϋπει απαραιτότωσ να 
παρϋχουν  ημιδιατροφό. ό. 

Σα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ τουλϊχιςτον τριών 
(3) αςτϋρων και να λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ. 

Σα δωμϊτια πρϋπει να διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ. 

Απϐ τα προτεινϐμενα ανϊ πϐλη ξενοδοχεύα, ϋνα (1) τουλϊχιςτον προςφερϐμενο 
ξενοδοχεύο πρϋπει να βρύςκεται ςε απϐςταςη μϋχρι δεκαοκτώ (18) χιλιομϋτρων απϐ το 
κϋντρο τησ πϐλησ. 

Ειδικϐτερα για την Αθόνα επτϊ 7τουλϊχιςτον απϐ τα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα πρϋπει 
να βρύςκονται εντϐσ των ορύων του Δόμου Αθηναύων. 

Σα γεϑματα θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ενδεικτικϊ ςτα ακϐλουθα: 

Πρώτο πιϊτο - ορεκτικϊ (ζεςτϊ και κρϑα εύδη), 

αλϊτα εποχόσ, 

Χωμϊκια, 

Κυρύωσ πιϊτο  

Υροϑτο εποχόσ ό γλυκϐ. 

Εμφιαλωμϋνο νερϐ. 

 

Προδιαγραφέσ προςφερόμενων ξενοδοχείων ςτο εξωτερικό (Τ1Γ) 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παρϋχει τη δυνατϐτητα κρϊτηςησ ςε ξενοδοχεύα με πρωινϐ 
τουλϊχιςτον τριών (3) αςτϋρων ςτισ κατωτϋρω πϐλεισ του εξωτερικοϑ (Βρυξϋλλεσ, 
Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, 
Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, 
Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη). Σα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα, 
τουλϊχιςτον τϋςςερα (4) ςε κϊθε πϐλη, θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ τουλϊχιςτον 
τριών (3) αςτϋρων να παρϋχουν απαραιτότωσ πρωινό και να λειτουργοϑν ϐλο το 
ϋτοσ. 

Σα δωμϊτια πρϋπει να διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ. 

Σουλϊχιςτον δϑο (2) ξενοδοχεύα θα πρϋπει να απϋχουν μϋχρι τρύα (3) χιλιόμετρα απϐ 
το κϋντρο τησ πϐλησ 

 

Τπηρεςύεσ Τ2Α-Τ2Β 

Οι Τπηρεςύεσ Τ2Α και Τ2Β αφοροϑν ςτη χρόςη αιθουςών για την υλοπούηςη 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων: 

Σϑπου Α1 ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ2Α) 

και για τη διεξαγωγό ημερύδων και ςυνεδρύων: 

Σϑπου Β1 ςε ξενοδοχεύα ςτην Αθόνα και ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ2Γ) 

Προδιαγραφέσ προςφερόμενων αιθουςών 
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Όλεσ ανεξαιρϋτωσ οι προςφερϐμενεσ αύθουςεσ, θα πρϋπει να ευρύςκονται εντϐσ των 
προςφερϐμενων ξενοδοχεύων ό και εκτϐσ αυτών. Για τισ εκτϐσ ξενοδοχεύων αύθουςεσ, 
αυτϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν τισ κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ για χώρουσ εκπαύδευςησ 
ό/και να χρηςιμοποιοϑνται ωσ χώροι εκπαύδευςησ. Παρϊλληλα με την προςφορϊ κϊθε 
αύθουςασ, θα πρϋπει απαραιτότωσ να εξαςφαλύζεται η υποςτόριξη τησ καλόσ 
λειτουργύασ του οπτικοακουςτικοϑ και ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ και η αντιμετώπιςη 
πιθανών βλαβών και ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο καθαριςμϐσ των αιθουςών, καθώσ 
και η υπεϑθυνη φϑλαξη του εξοπλιςμοϑ για τισ ημϋρεσ που διαρκεύ το πρϐγραμμα – 
ςυνϋδριο.  

Προδιαγραφϋσ ανϊ τϑπο αύθουςασ:  

ΣΤΠΟ ΑΙΘΟΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΕΛΑΦΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΜΕΓΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

Φρόςη αύθουςασ 
τϑπου Α1 

ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. 
ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ 

15 ϊτομα 
(διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων 
ςε μορφό Π) 

40 ϊτομα 
(διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων 
ςε μορφό Π) 

FlipChart, VideoProjector 
(φωτεινϐτητασ τουλϊχιςτον 1300 
ansi), οθϐνη (2μ Φ 2μ), 1 Η/Τ με 
ενςϑρματη ό αςϑρματη δικτϑωςη 

Φρόςη αύθουςασ 
τϑπου Β1, ςε 
ξενοδοχεύα  

41 ϊτομα (ςε 
θεατρικό 
διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων) 

300 ϊτομα 
(ςε θεατρικό 
διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων) 

FlipChart,  
VideoProjector(φωτεινϐτητασ 
τουλϊχιςτον 1800 ansi), οθϐνη (2μ Φ 
3μ), 1 Η/Τ, μικροφωνικό – 
μεγαφωνικό εγκατϊςταςη (3 
μικρϐφωνα για το «προεδρεύο» , 
ςτολιςμϐσ και 2 αςϑρματα για το 
ακροατόριο). +αναλϐγιο με 
μικρϐφωνο, μαγνητοφώνηςη 
πρακτικών (υλικϐ ςε ψηφιακϐ δύςκο – 
CD/DVD) με ανϊλογη τεχνικό ςτόριξη, 
2 οθϐνεσ πλϊςμα/LCD 41 ιντςών, 
videocamera. Επύςησ, 
ςυμπεριλαμβϊνεται η παροχό 
εμφιαλωμϋνου νεροϑ 1 λύτρου ανϊ 
ςυμμετϋχοντα. 

 

Απαιτούμενοσ Εξοπλιςμόσ Αιθουςών 

ε ϐςουσ εκ των ανωτϋρω τϑπων αιθουςών προβλϋπεται εξοπλιςμϐσ με Ηλεκτρονικοϑσ 
Τπολογιςτϋσ, αυτού θα πρϋπει να εύναι φορητού ό ςταθερού κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια 
του αναδϐχου και να ϋχουν κατ’ ελϊχιςτον, τισ ακϐλουθεσ ανϊ κατηγορύα προδιαγραφϋσ 
ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτουσ πύνακεσ: 

Προδιαγραφϋσ για Υορητοϑσ Η/Τ 

ΕΙΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

Υορητϐσ – Laptop 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

Intel Core i3 5005U ό Ιςοδϑναμοσ ό Ανώτεροσ με υχνϐτητα λειτουργύασ (GHz)>= 
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2.0GHz 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 DDR3 ό DDR4>= 4GB 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ (HDD): 

Φωρητικϐτητα >= 500 Gb 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ 

Μνόμη τησ κϊρτασ γραφικών >= 1024 MB  

ΚΤΚΛΨΜΑ ΗΦΟΤ 

Κϑκλωμα Ϋχου (αποδεκτϐ και onboard) 

ΚΑΡΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ  

Internal 10/100/1000 Ethernet LAN on board 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  

Ενςωματωμϋνο WiFi (802.11 b/g/n) 

ΟΠΣΙΚΟ ΔΙΚΟ 

 8x DVD-RW Multi Double Layer ό ανώτερο 

ΟΘΟΝΗ 

 Σϑποσ Wide TFT 

 Διαγώνια διϊςταςη ≥ 15,6 inches 

 Μϋγιςτη Ανϊλυςη >= 1920 x 1080 

Λειτουργικό ύςτημα 
Microsoft Windows 10 Home ό ανώτερα, 64-bit, Ελληνικϊ 

 
Προδιαγραφϋσ για ταθεροϑσ Η/Τ 
 

Εύδοσ Τπολογιςτό 

Επιτραπϋζιοσ - Desktop 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

Intel Core i3 4170 ό Ιςοδϑναμοσ ό Ανώτεροσ με υχνϐτητα λειτουργύασ (GHz)>= 
3.0GHz  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 DDR3 ό DDR4>= 4GB 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ (HDD): 

Φωρητικϐτητα >= 500 Gb 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ 

Μνόμη τησ κϊρτασ γραφικών >= 2048 MB 

ΚΤΚΛΨΜΑ ΗΦΟΤ 

Κϑκλωμα Ϋχου (αποδεκτϐ και onboard) 
ΚΑΡΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ  

Internal 10/100/1000 Ethernet LAN on board 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  
Σο αςύρματο δύκτυο εύναι υποχρεωτικό να υπϊρχει μόνο αν δεν υπϊρχει 
ενςύρματο. 
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ΚϊρταWiFi (802.11 b/g/n) 

ΟΠΣΙΚΟ ΔΙΚΟ 

 8x DVD-RW Multi Double Layer ό ανώτερο 

ΟΘΟΝΗ 

 Σϑποσ Wide TFT 

 Διαγώνια διϊςταςη ≥ 22inches 

 Μϋγιςτη Ανϊλυςη >= 1920 x 1080 

Λειτουργικό ύςτημα 

Microsoft Windows 10 Home ό ανώτερα, 64-bit, Ελληνικϊ 
 
 

Τπηρεςύεσ Τ3Α – Τ3Β 

Η Τπηρεςύα Τ3Α αφορϊ ςτην παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και εδεςμϊτων, 
ςε διαλεύμματα και, κατϊ περύπτωςη, πριν την ϋναρξη επιμορφωτικών προγραμμϊτων/ 
ημερύδων/ ςυνεδρύων ςε ξενοδοχεύα, Κϋντρα δια βύου μϊθηςησ . ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ 
και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ του κτιρύου τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Η Τπηρεςύα Τ3Β αφορϊ ςτην παροχό ϐρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη διϊρκεια 
ημερύδων/ςυνεδρύων ςτουσ χώρουσ τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ςε 
ξενοδοχεύα και αφορϊ δρϊςεισ  ςτην Αθόνα και ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. 

 

Προδιαγραφέσ  

Τπηρεςύα Τ3Α: παροχό, με φροντύδα του Αναδϐχου, καφϋ, τςαγιοϑ, χυμών 
φροϑτων/αναψυκτικών, υποχρεωτικών ςυνοδευτικών (μπιςκϐτα και κϋικ) και 
εμφιαλωμϋνων νερών (1/2 του λύτρου ανϊ ςυμμετϋχοντα και ειςηγητό). Επιςημαύνεται 
ϐτι εύναι υποχρεωτικϐ να προςφϋρονται και τα τρύα ανωτϋρω ροφόματα (καφϋσ, τςϊι, 
χυμϐσ /αναψυκτικϐ). 

Τπηρεςύα Τ3Β: παροχό, με φροντύδα του αναδϐχου, ϐρθιου γεϑματοσ το οπούο θα 
περιλαμβϊνει ποικιλύα εδεςμϊτων ϐπωσ κεφτεδϊκια ό μπιφτεκϊκια, mini-sandwich, 
πιττϊκια (διϊφορα εύδη), ψωμϊκια, ατομικϊ γλυκϊ, εμφιαλωμϋνο νερϐ (1/2 του λύτρου 
για κϊθε ςυμμετϋχοντα), αναψυκτικϊ και καφϋ. Η ποςϐτητα θα πρϋπει να εύναι επαρκόσ 
για το ςϑνολο των ςυμμετεχϐντων του προγρϊμματοσ.  

Τπηρεςύεσ Τ3Α και Τ3Β: Σο ςερβύριςμα του καφϋ θα περιλαμβϊνει την ενδεχϐμενη 
προςθόκη γϊλακτοσ και ζϊχαρησ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ϋχει ολοκληρώςει τη 
μεταφορϊ και τη ςϑνδεςη του υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ ½ ώρα τουλϊχιςτον πριν απϐ 
την προβλεπϐμενη ώρα τροφοδοςύασ ςε ςημεύο που θα υποδεικνϑεται ςε αυτϐν 
επιτϐπου απϐ τον οργανωτικϊ υπεϑθυνο του προγρϊμματοσ. Οφεύλει επύςησ να 
φροντύζει για την ϋγκαιρη τοποθϋτηςη αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τροφοδοςύασ 
και τη ςυγκϋντρωςη και απϐρριψη των απορριμμϊτων που προϋρχονται απϐ την 
παραπϊνω δραςτηριϐτητα και γενικϊ την αποκατϊςταςη του χώρου ςτην πρϐτερη 
κατϊςταςη, δηλαδό θα απαςχολεύ τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϊτομο για την ολοκλόρωςη τησ 
παραπϊνω διαδικαςύασ. ε περύπτωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ ό εκδηλώςεωσ με 
αριθμϐ ςυμμετεχϐντων ϊνω των ςαρϊντα (40) θα απαςχολεύται επιπλϋον ϋνα (1) 
ςερβιτϐροσ για το ςερβύριςμα. Σο προςωπικϐ που θα απαςχολεύται πρϋπει να εύναι 
εξειδικευμϋνο (βιβλιϊριο υγεύασ, λευκό ενδυμαςύα). Ο καφϋσ πρϋπει να διατηρεύται 
ζεςτϐσ, ενώ οι χυμού φροϑτων και τα αναψυκτικϊ ςε θερμοκραςύα ψϑξησ. Για το 
ςερβύριςμα θα χρηςιμοποιοϑνται μϐνο γυϊλινα ςερβύτςια. Σα προώϐντα και οι 
υπηρεςύεσ πρϋπει να επαρκοϑν ποςοτικϊ και να εύναι ϊριςτα ποιοτικϊ, χωρύσ 
ελαττώματα, οι δε παραγγελύεσ να εκτελοϑνται προςηκϐντωσ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην 
ημερομηνύα και ώρα παραδϐςεωσ, την ποςϐτητα και ποιϐτητα των εδεςμϊτων, 
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διαφορετικϊ ο Ανϊδοχοσ εκτϐσ των ϊλλων νομύμων ςυνεπειών, ευθϑνεται για πϊςα 
ζημύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

 

Τπηρεςύα Τ4 

Η υπηρεςύα αφορϊ ςτη γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και επιμορφοϑμενο. 
Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα/ ημερύδεσ/ ςυνϋδρια που διενεργοϑνται ςε 
ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. Δεν αφορϊ ςε 
προγρϊμματα ό ημερύδεσ/ςυνϋδρια που διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
τη γραμματειακό υποςτόριξη περιλαμβϊνεται, μεταξϑ των ϊλλων, η παραλαβό του 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, η διανομό εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, η τόρηςη 
παρουςιολογύων, η επιμϋλεια φωτοτυπιών και η παρϊδοςη του γραμματειακοϑ 
φακϋλου ςτον Οργανωτικϊ Τπεϑθυνο του προγρϊμματοσ/ημερύδασ/ ςυνεδρύου.  

 

Για τισ Τ1Α ϋωσ Τ1Β και Τ4: Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνεται απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
τουλϊχιςτον δύο (2) εβδομϊδεσ πριν την ϋναρξη ςυνεδρύου ό ημερύδασ και 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ για 
τον κατ΄ αρχόν προγραμματιςμϐ του. Για τον ακριβό αριθμϐ των εκϊςτοτε 
προςερχϐμενων ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα - ςυνϋδρια και την ανϊγκη κρϊτηςησ 
αντύςτοιχου αριθμοϑ δωματύων, ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικοϑ 
ταχυδρομεύου ό fax, το αργϐτερο πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απϐ την ϋναρξη του 
προγρϊμματοσ και πριν απϐ την ϋναρξη του ςυνεδρύου. 

 

Για την Τ1Γ: Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνεται τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα  πριν απϐ τη 
ζητοϑμενη ημερομηνύα για παροχό τησ Τπηρεςύασ. 

 

Τ2Α-Τ2Β: Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δϑναται να επιλϋγει διαφορετικϐ τϑπο αύθουςασ για κϊθε 
ημϋρα υλοπούηςησ του ιδύου προγρϊμματοσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ κϊθε 
ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ. Για τον τύπο ό τουσ τύπουσ αιθουςών που θα 
απαιτούνται ανϊ εκπαιδευτικό πρόγραμμα - ςυνϋδριο, ο Ανϊδοχοσ θα 
ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό fax το αργότερο πϋντε (5) 
ημϋρεσ πριν από την ϋναρξη του προγρϊμματοσ και πριν από την ϋναρξη του 
ςυνεδρύου. Η τοποθϋτηςη, ςϑνδεςη και ο ϋλεγχοσ τησ καλόσ λειτουργύασ του τεχνικοϑ 
εξοπλιςμοϑ τησ αύθουςασ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ το αργϐτερο μια (1) ώρα πριν 
την ϋναρξη του προγρϊμματοσ ό ςυνεδρύου 

 

Τ3Α-Τ3Β: Ο Ανϊδοχοσ με δικό του φροντύδα θα προςφϋρει ςε διαλεύμματα και, κατϊ 
περύπτωςη, πριν την ϋναρξη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, μετϊ απϐ ενημϋρωςη 
που θα ϋχει απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη 
προγρϊμματοσ και πριν την ϋναρξη ςεμιναρύου-ημερύδασ-ςυνεδρύου. Για τον 
ακριβό χώρο διεξαγωγόσ των προγραμμϊτων ό τησ εκδόλωςησ, την ώρα των 
διαλειμμϊτων και τισ ζητοϑμενεσ ώρεσ παροχόσ τησ υπηρεςύασ, για τον εκϊςτοτε 
αριθμϐ των ςυμμετεχϐντων, που ϋχει επιλεγεύ για τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, θα 
ενημερώνεται ο Ανϊδοχοσ ςτην ανωτϋρω προθεςμύα. 

Δεδομϋνου ϐτι ο αναλυτικϐσ προγραμματιςμϐσ υλοπούηςησ των εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων για τα ςτελϋχη τησ δημϐςιασ διούκηςησ δεν εύναι γνωςτϐσ εκ των 
προτϋρων, αλλϊ αντύθετα διαμορφώνεται ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των φορϋων τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν 
υποχρεοϑται:  
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(α) να υλοποιόςει προγρϊμματα ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα, 

(β) να κϊνει χρόςη ϐλων των ζητοϑμενων με την παροϑςα υπηρεςιών. Απϐ τισ 
υπηρεςύεσ θα επιλϋγονται κϊθε φορϊ μϐνο αυτϋσ που εύναι απαραύτητεσ ςϑμφωνα με 
τισ ανϊγκεσ και τισ απαιτόςεισ κϊθε ςυγκεκριμϋνου εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να εκτελϋςει προγρϊμματα ςτισ ύδιεσ πϐλεισ που 
αναφϋρονται ςτην παροϑςα διακόρυξη, χωρύσ να κϊνει χρόςη των υπηρεςιών του 
Αναδϐχου, εφϐςον τα προγρϊμματα αυτϊ υλοποιηθοϑν ςτουσ χώρουσ τησ Κεντρικόσ 
Τπηρεςύασ ό ςε ϊλλουσ χώρουσ (δημϐςιουσ, δημοτικοϑσ, κ.λ.π.), που προςφϋρονται ςε 
αυτϐ δωρεϊν.  

 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελϋςει το ϋργο με τον τρόπο, τα μϋςα και την 
μεθοδολογύα που προτεύνει ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του, ςτην οπούα τα 
ςυμβαλλόμενα μϋρη παραπϋμπουν και η οπούα αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 
παρούςασ. 

Επύςησ τα προςφερόμενα από τον Ανϊδοχο ξενοδοχεύα και  οι αύθουςεσ 
διδαςκαλύασ με τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ χρϋωςησ,  αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτουσ 
ςυνημμϋνουσ Καταλόγουσ (Παραρτόματα 1 και 2) τησ παρούςασ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Φρηματοδότηςη ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι το Τπουργεύο Εςωτερικών, 
Κωδ. ΑΕ4151. 

Η δαπϊνη για την εν λϐγω ςϑμβαςη βαρϑνει τισ ςχετικϋσ πιςτώςεισ του 

προϒπολογιςμοϑ του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ με Κ.Α.: 

9492 για τα οικονομικϊ ϋτη 2022-2023. 

Η υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτισ πρϊξεισ με τύτλο:  

Α) «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικό MIS 
5000245, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» 
με την αριθ. πρωτ. 3632/30.12.2015 (ΑΔΑ: 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε) απϐφαςη του Ειδικοϑ 
Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τισ αριθ. πρωτ. 1250/18.05.2016 (ΑΔΑ: 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78), 
1172/14-05-2018 (ΑΔΑ:ΧΑ123465ΦΙ8-ΝΣΗ), 2356/14.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΧ465ΦΙ8-
ΝΜ4), και 561/16-03-2020 (ΑΔΑ: Χ62Γ46ΜΣΛΠ-ΧΝΟ) ϐμοιεσ αποφϊςεισ καθώσ και 
για την ςυνϋχεια ομούων δρϊςεων κατϊρτιςησ. 

 

Β) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ» με κωδικό MIS 5010844, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο 
Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 
3107/17.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΞ24465ΦΙ8-77Κ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
με τισ αριθ. πρωτ.  1275/21-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΡ465ΦΙ8-Ρ0Ξ), 3155/05-12-2018 (ΑΔΑ: 
6ΥΘΧ465ΦΙ8-7ΒΛ) και 859/24-04-2020 (ΑΔΑ: Χ1ΣΞ46ΜΣΛΠ-2ΓΟ) αποφϊςεισ.  

 

Γ) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ» με κωδικϐ MIS 5057208, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 916/15-06-2020 
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(ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου και 

 

Δ) τησ Πρϊξησ με τύτλο «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ 

λειτουργύασ του Ινςτιτούτου Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» 

και κωδ. ΟΠ: 5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

 

 

Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη - Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του Προγρϊμματοσ Δημοςύων 
Επενδϑςεων, αριθ. ενϊριθμου ϋργου 2015Ε41510001 τησ Πρϊξησ με τύτλο: 
«ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 – 2022», αριθ. ενάριθμου έργου 
2018Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ 
ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Β’ ΥΑΗ», αριθ. 
ενάριθμου έργου 2020Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 
ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Γ’ 
ΥΑΗ»  και αριθ. ενϊριθμου 2022Ε41510000 τησ Πρϊξησ με τύτλο: «Δρϊςεισ 
του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του Ινςτιτούτου 
Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» καθώσ και ομούων δρϊςεων 
κατϊρτιςησ από την ΑΕ4151 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διϊρκεια 

Η διϊρκεια τησ παροϑςασ ορύζεται για 12 μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ 
του ςυμφωνητικού και πϊντωσ ϐχι πϋραν τησ 31.12.2023. 

ημειώνεται, ϐτι η υλοπούηςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων και η ενδεχϐμενη ανϊγκη 
παροχόσ υποςτηρικτικών υπηρεςιών, οι οπούεσ προβλϋπονται ςτην παροϑςα, 
εξαρτϊται απϐ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ, μη ελεγχϐμενουσ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ϐπωσ 
αιτόματα φορϋων βϊςει ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών, επιλογό μεθϐδου 
υλοπούηςησ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, διαθεςιμϐτητα υπαλλόλων να 
ςυμμετϊςχουν ςε αυτϊ, διαθεςιμϐτητα ειςηγητών για να τα υλοποιόςουν, 
χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ που δεν εύναι γνωςτϋσ ςόμερα, επεύγουςεσ δρϊςεισ ςτο πλαύςιο 
μνημονιακών υποχρεώςεων κ.λπ.). Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν μπορεύ να 
δεςμευθεύ για ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων και – κατ’ επϋκταςη – των αναγκαύων υπηρεςιών που θα ζητοϑνται απϐ 
τον «Ανϊδοχο». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου, 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 υποχρεοϑται να διαθϋτει για την υλοπούηςη τησ ςϑμβαςησ Ομϊδα ϋργου 
αποτελοϑμενη απϐ τρύα (3) τακτικϊ μϋλη (με ιςϊριθμα αναπληρωματικϊ μϋλη ςε 
περύπτωςη κωλϑματοσ) ώςτε να μπορεύ να εκπληρώςει προςηκϐντωσ και ακριβϐχρονα 
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τισ υποχρεώςεισ του και πρϋπει απϐ την υπογραφό τησ παροϑςασ να εύναι ϋτοιμοσ να 
τισ παρϋχει.  

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 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 τρύτουσ υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςό τησ. 

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 
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. το πρϐςωπο του 
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αντικαταςτϊτη δεν θα πρϋπει να ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ διακόρυξησ του 
διαγωνιςμοϑ ενώ θ α πρϋπει να πληροϑνται, 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. 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. 

Κατϊ τα λοιπϊ, ωσ προσ τουσ όρουσ παροχόσ των υπηρεςιών και τισ 
υποχρεώςεισ του Αναδόχου ιςχύουν οι απαιτόςεισ-τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του 
ϋργου όπωσ περιγρϊφονται ςτη Διακόρυξη και τα Έγγραφα τησ ύμβαςησ  και η 
τεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου, τα οπούα αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 
παρούςασ.  

                                         

ΑΡΘΡΟ 5  

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ και παραλαβό των Τπηρεςιών του Έργου 

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, 

κατϊ περύπτωςη, απϐ την κατϊ περύπτωςη αρμϐδια εκπαιδευτικό μονϊδα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οπούα 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, 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. Με την ύδια απϐφαςη 

ορύζονται και ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμϐδιασ μονϊδασ, ςτουσ οπούουσ ανατύθενται 

επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ. ε αυτό την περύπτωςη ο 

επϐπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.  
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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 η μονϊδα που παρακολουθεύ τη 

ςϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον Ανϊδοχο που 

αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχϑει με το ϊρθρο 107 του Ν. 4782/2021, η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

γύνεται απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο 

ϊρθρο 221 παρ. 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016. 

Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ με βϊςη την 

τεκμηριωμϋνη ειςόγηςη των κατϊ περύπτωςη οριζόμενων ωσ εποπτών, μπορεύ 

δε να καλεύται να παραςτεύ και εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

διαδικαςύασ  η επιτροπό παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ 

εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του 

αποφαινϐμενου οργϊνου, β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την 

απϐρριψη των παρεχϐμενων υπηρεςιών. Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςτισ 

τμηματικϋσ παραλαβϋσ.   

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ 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 και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ 

ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

Για την εφαρμογό τη;σ 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, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Με 

την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην 

οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο 

οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη. Αν διαπιςτωθεύ ϐτι  

επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 

αποφαινϐμενου οργϊνου  απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα με 

την επιφϑλαξη των οριζϐμενων ςτο ϊρθρο 220 του ν.4412/2016. 

Σο πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των παραςχεθειςών υπηρεςιών εγκρύνεται ςε 

μηνιαύα βϊςη και κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον Ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικϐ 

διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των 

παραδοτϋων υπηρεςιών και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ ό πρωτϐκολλο με 

παρατηρόςεισ κατϊ τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, 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 ςϑμφωνα με 

τα προβλεπϐμενα ςτην  παρ. 6 του ϊρθρου 219 του ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ αποδεςμεϑεται τμηματικϊ, κατϊ το ποςϐ που αναλογεύ 

ςτην αξύα του μϋρουσ του τμόματοσ των υπηρεςιών που παραλόφθηκε οριςτικϊ, με 
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απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ Επιτροπόσ 

Παραλαβόσ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων 

των προβλεπϐμενων ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αμοιβό – Σρόποσ πληρωμόσ 

Η τιμϋσ των παρεχόμενων υπηρεςιών του Αναδόχου  υπηρεςύεσ, εύναι  αυτϋσ που 
αποτυπώνεται ςτην οικονομικό προςφορϊ του και ςτα παραρτόματα 1, 2 και 3 
τησ παρούςασ ςύμβαςησ,  που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. Οι τιμϋσ 
χρϋωςησ εύναι ανϊ ημϋρα και ϊτομο και παραμϋνουν αμετϊβλητεσ καθόλη τη 
διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται. 

Η προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη ανϋρχεται ςε  2.144.673,19 € χωρύσ ΥΠΑ (24%), 
2.659.394,76 € με ΥΠΑ (24%). Κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) 
μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του προώπολογιςμού κϊθε 
επιμϋρουσ υπηρεςύα του οικεύου τμόματοσ τησ παρούςασ, με αντύςτοιχη 
τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ (δικαύωμα προαύρεςησ ανϊ υπηρεςύα).  

Η αμοιβό του Αναδόχου θα πραγματοποιεύται απολογιςτικϊ με βϊςη τισ εν τοισ 
πρϊγμαςι αιτηθεύςεσ από το ΕΚΔΔΑ  και τελικώσ προςφερθεύςεσ υπηρεςύεσ (ανϊ 
ημϋρα και ϊτομο). ε καμύα περύπτωςη το ΕΚΔΔΑ δεν δεςμεύεται από τισ 
προώπολογιςθεύςεσ ποςότητεσ  και την προώπολογιςθεύςα αξύα τησ ςύμβαςησ 
τισ οπούεσ δεν υποχρεούται να εξαντλόςει εντόσ του χρόνου ιςχύοσ τησ. 

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται τμηματικϊ με την εξϐφληςη τησ 
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) Υ.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 
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(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. 

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). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Απόρριψη παραδοτϋου – αντικατϊςταςη  

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 

εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών με ϊλλα, που εύναι ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ 

τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η 

αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η 

προθεςμύα που ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 

25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ 

ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2 τησ παροϑςασ, 

λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο Ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τησ υπηρεςύεσ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην 

προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κόρυξη αναδόχου εκπτώτου – Κυρώςεισ 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ, με την 
επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, 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 υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ την παροϑςα ςϑμβαςη 
ό/και δεν ςυμμορφωθεύ με τισ ςχετικϋσ γραπτϋσ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, που εύναι 
ςϑμφωνεσ με τη ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ εντϐσ του ςυμφωνημϋνου χρϐνου 
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ 

β) 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 και ςτην παρ. 

6.2.2 τησ Διακόρυξησ, με την επιφϑλαξη τησ επϐμενησ παραγρϊφου, εφϐςον εύναι 

δυνατϐν να προκϑψει τϋτοια περύπτωςη. 
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την περύπτωςη ςυνδρομόσ λϐγου ϋκπτωςησ του αναδϐχου απϐ τη ςϑμβαςη κατϊ την 

ϊνω περύπτωςη (β) αυτό του κοινοποιεύται ςτον ανϊδοχο ειδικό ϐχληςη, η οπούα 

μνημονεϑει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του ν. 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 ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο.  

 

Ο Ανϊδοχοσ δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ για λϐγουσ που αφοροϑν ςε υπαιτιϐτητα του 

ΕΚΔΔΑ ό αν ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ. 

 

ε περύπτωςη που, με βϊςη τη φϑςη των ζητοϑμενων υπηρεςιών, δϑναται κατϊ την 

κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να παραταθεύ η ςυνολικό ό τμηματικό προθεςμύα  

παρϊδοςησ των υπηρεςιών, 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

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, ϐπωσ ιςχϑει την υπ΄ αρ…………….. εγγυητικό 
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ τησ …………………., ποςοϑ ……………  (4% επύ τησ 
ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.) και χρονικόσ διϊρκειασ αϐριςτου χρϐνου.  

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.  
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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 τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ τα εγγυϊται και δεςμεϑεται ανϋκκλητα 
ςτο ΕΚΔΔΑ  ϐτι: α) τηρεύ και θα 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 δικαύου, 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. 

β) θα ενεργεύ ςϑμφωνα με το Νϐμο και την παροϑςα ςϑμβαςη, ϐτι θα λαμβϊνει τα 
κατϊλληλα μϋτρα για να διαςφαλύςει την ομαλό και προςόκουςα εκτϋλεςη τησ 
παροϑςασ ςϑμφωνα με τη διακόρυξη και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςι ϐυι δεν θα 
ενεργόςει αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ 
παροϑςασ ςϑμφωνα με τη ρότρα ακεραιτϐτητασ που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα και 
αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ.  

2. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  
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α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ 
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι 
ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. 
Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και 
των υπεργολάβων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

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. 

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 





143 

 

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. 

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: 
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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 11 

Τπεργολαβύα 

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 ςϑμβαςησ ο  Ανϊδοχοσ με το υπ΄αριθμ..... ϋγγραφο ενημϋρωςε 

τηνΑναθϋτουςα  αρχό για το ϐνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νϐμιμουσ 
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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. 

 

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 διακόρυξησ, 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.  

Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρ. 18 απϐ τουσ υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθϑνη του κυρύου Αναδϐχου. 

ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθϑνη για την εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη του ϋργου 
φϋρει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ. 

Ο υπεργολϊβοσ λαμβϊνει γνώςη τησ ςυνημμϋνησ ςτην παροϑςα ρότρασ ακεραιτϐτητασ 
και δεςμεϑεται να τηρόςει τισ υποχρεώςεισ που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν. Η ωσ ϊνω 
δϋςμευςη περιϋρχεται ςτην αναθϋτουςα αρχό με ευθϑνη του αναδϐχου. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

 

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει 

μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του 

προϒπολογιςμοϑ κϊθε επιμϋρουσ υπηρεςύα του οικεύου τμόματοσ τησ υπϐ ανϊθεςη 

ςϑμβαςησ,  με αντύςτοιχη τροποπούηςη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ (δικαύωμα 

προαύρεςησ ανϊ υπηρεςύα), ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του 

ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ επιτρϋπεται 

να γύνει μϐνο μϋςα ςτα χρονικϊ ϐρια τησ ςϑμβαςησ.  

Επύςησ, η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ χωρύσ να απαιτεύται 

νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ κατϊ περύπτωςη 

αρμϐδιασ εκπαιδευτικόσ 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: 

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 
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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 (< 144.000,00 €, 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. 

τισ υπϐ ςτοιχ. (α) και (β) περιπτώςεισ τροποπούηςησ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ, η 

αναθϋτουςα αρχό δημοςιεϑει ςχετικό γνωςτοπούηςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ε.Ε., 

η οπούα περιϋχει τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ζ΄ του Παραρτόματοσ V 

του Προςαρτόματοσ Α΄ και δημοςιεϑεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 

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.  

Κϊθε τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ πριν την υπογραφό τησ πρϋπει να τϑχει τησ 

προϋγκριςησ απϐ την Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου 

Σομϋα». 

Μετϊ τη λϑςη τησ ςϑμβαςησ λϐγω ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 203 

του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2. τησ παροϑςασ, ϐπωσ και ςε περύπτωςη 

καταγγελύασ για ϐλουσ τουσ λϐγουσ τησ παραγρϊφου 4.6 , πλην αυτοϑ τησ περ.(α), η 

αναθϋτουςα αρχό δϑναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επϐμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ 

κατϊταξησ οικονομικϐ/ουσ φορϋα/εισ που ςυμμετϋχει/ουν ςτην παροϑςα διαδικαςύα 

ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςϑμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν το 

ανεκτϋλεςτο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ  και ςε 

τύμημα που δεν θα υπερβαύνει την προςφορϊ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρότρα 

υποκατϊςταςησ). Η ςϑμβαςη ςυνϊπτεται εφϐςον εντϐσ τησ τεθεύςασ προθεςμύασ 

περιϋλθει ςτην αναθϋτουςα αρχό ϋγγραφη και ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη 

πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ πρϐταςησ. Αν αυτϐσ δεν δεχθεύ 

την πρϐταςη ςϑναψησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον επϐμενο 

υποψόφιο  κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 





148 

 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 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 τησ ςϑμβαςη για ϋνα απϐ 
τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρ. 73 του ν. 4412/2016 

ε) ο Ανϊδοχοσ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ ςε 

αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό 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 παραβεύ αποδεδειγμϋνα τισ 

υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τη δϋςμευςη ακεραιϐτητασ, ωσ αναλυτικϊ 

περιγρϊφονται ςτο ςυνημμϋνο παρϊρτημα 4. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ανωτϋρα βύα 

Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη δεν ευθϑνονται για τη μη εκπλόρωςη 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 την αναθϋτουςα αρχό  τουσ ςχετικοϑσ λϐγουσ και περιςτατικϊ 
εντϐσ αποςβεςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ τϐτε που ςυνϋβηςαν, 
προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. Η Αναθϋτουςα Αρχό αποφαςύζει 
μετϊ απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου.  

Μϐνο η ϋγγραφη αναγνώριςη απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό τησ ανωτϋρασ βύασ που 
επικαλεύται ο ανϊδοχοσ τον απαλλϊςςει απϐ τισ ςυνϋπειεσ τησ εκπρϐθεςμησ ό μη 
κατϊλληλα εκπλόρωςησ τησ προμόθειασ των υπηρεςιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ολοκλόρωςη ςυμβατικού αντικειμϋνου 

Η ςϑμβαςη θεωρεύται ϐτι ϋχει ολοκληρωθεύ ϐταν παραληφθοϑν οριςτικϊ, ποςοτικϊ και 
ποιοτικϊ οι υπηρεςύεσ, ϐταν αποπληρωθεύ το ςυμβατικϐ τύμημα και εκπληρωθοϑν και 
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οι τυχϐν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ ό νϐμιμεσ υποχρεώςεισ και απϐ τα δϑο ςυμβαλλϐμενα μϋρη 
και αποδεςμευθοϑν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτην παροϑςα. 

 

 

  ΑΡΘΡΟ 16 

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 17 

Ειδικού όροι 

Πιθανό αυξομεύωςη του αριθμοϑ των ςυμμετεχϐντων ςτα προγρϊμματα ό ςυνϋδρια, ςε 
καμύα περύπτωςη δεν θα επηρεϊςει τισ τιμϋσ που αναφϋρονται ςτα ξενοδοχεύα που 
επελϋγηςαν και η χρϋωςη θα γύνεται ςϑμφωνα με τον ακριβό αριθμϐ των διαμενϐντων. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακϑρωςησ των γενομϋνων κρατόςεων μϋχρι και 
την παραμονό τησ ϋναρξησ των ςεμιναρύων ό των ςυνεδρύων ό και κατϊ τη διϊρκεια 
αυτών. την περύπτωςη ακυρώςεωσ ιςχϑουν τα εξόσ: ………. (πολιτικό ακυρώςεων του 
αναδόχου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτην τεχνικό προςφορϊ του). 

Για την παροχό των υπηρεςιών ςτισ ανωτϋρω πϐλεισ-περιοχϋσ ςτα ξενοδοχεύα του 
Παραρτόματοσ 1 και τισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ του Παραρτόματοσ 2 (Τπηρεςύεσ Τ1 ϋωσ 
Τ4), οι αντύςτοιχα προςφερϐμενεσ τιμϋσ αναφϋρονται ςτα ύδια παραρτόματα. 
ημειώνεται ϐτι οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι τιμϋσ κατ’ ϊτομο και περιλαμβϊνουν το 
ΥΠΑ 24%. Η ςυνολικό χρϋωςη θα υπολογύζεται από  την ανοιγμϋνη κατ’ ϊτομο 
τιμό επύ του αριθμού των ςυμμετεχόντων ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – 
ςυνϋδριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Για τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ εκτϐσ εξαςφϊλιςησ διαμονόσ και αιθουςών ο Ανϊδοχοσ 
οφεύλει να χρηςιμοποιόςει τουσ υπεργολϊβουσ που ϋχει προτεύνει ςτην τεχνικό 
προςφορϊ του και ευθϑνεται για την παροχό των υπηρεςιών τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
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Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι ϐροι 
τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, η Διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, το θεςμικϐ τησ πλαύςιο και τα 
Ϊγγραφα   τησ ϑμβαςησ 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 εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ, αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο 
δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  Ενωςιακϐ και το Ελληνικϐ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

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 με τα Παραρτόματϊ τησ, η πρϊξη 
κατακϑρωςησ, η οικονομικό προςφορϊ του Αναδϐχου και, τϋλοσ, η τεχνικό του 
προςφορϊ.  

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι όροι τησ με αριθ. πρωτ. …../……. Διακόρυξησ και των 
Παραρτημϊτων τησ (Έγγραφα ύμβαςησ), που αποτελοϑν 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, 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.  

 

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 υμβαλλόμενοι 

Για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Για τον Ανϊδοχο 
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ΤΜΒΑΗ  (ΣΜΗΜΑ 2) 

 

την Αθόνα ςόμερα ………………… μεταξϑ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων: 

2) 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.», 

 αφετϋρου δε  

2) τησ εταιρύασ με την επωνυμύα ………………., που εδρεϑει ςτ………….., οδϐσ……………., 
αριθμϐσ……….. με Α.Υ.Μ……………… Δ.Ο.Τ………………ΣΚ......., νομύμωσ εκπροςωποϑμενη 
για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ τ……………… δυνϊμει του………………., καλοϑμεν…. 
χϊριν ςυντομύασ «ο Ανϊδοχοσ», ϋχοντασ υπϐψη: 

1) Σην υπ΄αριθμ. διακόρυξη απ ηλεκτρονικοϑ δημϐςιου διεθνοϑσ διαγωνιςμοϑ με 
ανοικτό διαδικαςύα (ΑΔΑΜ.....................) για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  
δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών, κρϊτηςησ 
αεροπορικών ειςιτηρύων και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικού Κϋντρου 
Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από: 

το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), 

την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)  

το Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και 

το Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)»  

και ειδικότερα το Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών  κρϊτηςησ  δωματύων ςε 
ξενοδοχεύα διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων 
υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του 
Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που 
υλοποιούνται από το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτούτο 
Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημόςιασ 
Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.), (που ςτα επϐμενα θα ονομϊζεται για 
ςυντομύα «Έργο») το θεςμικϐ πλαύςιο που τον διϋπει  και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ που ςυνϋταξε το ΕΚΔΔΑ για την ανωτϋρω εν θϋματι ςϑμβαςη  

2) την υπ΄ αριθ…….. απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου με την οπούα κατακυρώθηκε 
το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ  του διαγωνιςμοϑ για το Σμόμα 1 αυτοϑ ςτον Ανϊδοχο 
(ΑΔΑΜ................) και την υπ΄αριθμ. πρωτ...... ειδικό πρϐςκληςη του ΕΚΔΔΑ προσ τον 
Ανϊδοχο για την υπογραφό τησ παροϑςασ,  η οπούα κοινοποιόθηκε ςε αυτϐν την........ για 
το Σμόμα 1 αυτοϑ.3)Σην απϐ........ υπεϑθυνη δόλωςη του αναδϐχου ςϑμφωνα με την 
κοινό απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 
(β΄1673)»Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» 

4) Ότι αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ αποτελοϑν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2παρ. 1 
περιπτ. 42 του ν. 4412/2016: 
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-η υπ΄αριθμ..... διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τισ (ςτο εξόσ «τα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ» 

- η προςφορϊ του Αναδϐχου 

5) τη ΑΕ 4151,  με την οπούα εντϊχθηκαν ςτο Π.Δ.Ε. οι πρϊξεισ: 

 «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικϐ εναρύθμου 
2015Ε41510001 

  ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ»  με κωδικϐ εναρύθμου 2018Ε41510000, 

 ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ| με κωδικϐ ΜΙS 5057208,η οπούα ϋχει ενταχθεύ 
ςτο Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα 2014-2020| με την αριθ. πρωτ. 
916/15-06-2020  (ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π. του Ευρωπαύκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου 

 «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του 

Ινςτιτοϑτου Σεκμηρύωςησ  Ϊρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» και κωδ. ΟΠ: 

5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

6) το με αριθ. πρωτ……….. ϋγγραφο τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα», με το οπούο διατυπώνεται η θετικό ςϑμφωνη γνώμη 
επύ του ςχεδύου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ,  

7) 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), 
 
ςυμφωνόθηκαν ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικεύμενο – περιγραφό του ϋργου 

Η υλοπούηςη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαιτεύ την 
εξαςφϊλιςη οριςμϋνων υπηρεςιών, απαραύτητων για την απρϐςκοπτη υλοπούηςό 
τουσ. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη αυτών των 
υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Κρύςιμο, ωςτϐςο, παρϊγοντα για το Έργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αποτελεύ ϋνα 
ςϑνολο χαρακτηριςτικών των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ , διϐτι αυτϊ το 
επηρεϊζουν αποφαςιςτικϊ. 
Ειδικϐτερα, τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ (ειςαγωγικόσ 
εκπαύδευςησ και διαρκοϑσ επιμϐρφωςησ) εύναι τα εξόσ: 
 Σα προγρϊμματα ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των φορϋων τησ δημϐςιασ 

διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. Οι απαιτόςεισ διατυπώνονται 
διαρκώσ και ϋχουν ανϊγκη επεξεργαςύασ πριν να διαμορφωθοϑν ςε προγρϊμματα 
επιμϐρφωςησ. Επύςησ, μετϊ το ςχεδιαςμϐ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, η 
ακριβόσ ημερομηνύα υλοπούηςησ εξαρτϊται απϐ ςειρϊ ϊλλων παραγϐντων, ϐπωσ η 
διαθεςιμϐτητα των επιμορφοϑμενων – ςτελεχών τησ δημϐςιασ διούκηςησ, η 
διαθεςιμϐτητα των μελών Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ κ.λπ. Αποτϋλεςμα αυτών εύναι 
ϋνασ δυναμικοϑ χαρακτόρα χρονοπρογραμματιςμϐσ βραχυχρϐνιου ό – ςτην 
καλϑτερη περύπτωςη – μεςοπρϐθεςμου χρονικοϑ ορύζοντα με ςυχνό την περύπτωςη 
τησ τροποπούηςόσ του. 
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Σα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, υλοποιοϑνται, κατ’ αρχόν, ςτουσ χώρουσ τησ 
Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ και του Περιφερειακοϑ Ινςτιτοϑτου Θεςςαλονύκησ. 
Ψςτϐςο, ανϊλογα με τον αριθμϐ των προγραμμϊτων και τον προγραμματιςμϐ τουσ, 
υπϊρχει ανϊγκη χρόςησ και ϊλλων χώρων εκτϐσ των εγκαταςτϊςεων αυτών. 
Για τισ ανϊγκεσ των προγραμμϊτων απαιτεύται μετακύνηςη μϋρουσ ό ςυνϐλου των 
επιμορφοϑμενων και των μελών του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, με κϊλυψη υπηρεςιών 
διαμονόσ – διατροφόσ για τουσ επιμορφοϑμενουσ και διαμονόσ – διατροφόσ και 
μετακύνηςησ για τα μϋλη του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, καθώσ και ςειρϊσ ϊλλων 
υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ. 
Σα ανωτϋρω χαρακτηριςτικϊ ϋχουν και τα προγρϊμματα του Ι.Σ.Ε.Κ. του ΕΚΔΔΑ. 
Εξϊλλου, και οι εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ τησ ΕΔΔΑ απαιτοϑν την εξαςφϊλιςη 
αντύςτοιχων υπηρεςιών. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη 
αυτών των υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Επιπρϐςθετα, ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ςπουδών τησ ΕΔΔΑ προβλϋπεται μια 
ςειρϊ απϐ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ για τουσ/τισ ςπουδαςτϋσ-τριεσ, πϋραν των 
μαθημϊτων. Οι εκπαιδευτικϋσ αυτϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ ςυνδϋονται οργανικϊ με 
το πρϐγραμμα των μαθημϊτων και την πρακτικό ϊςκηςη, εύναι διαλϋξεισ, ομιλύεσ και 
εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο εςωτερικϐ και το εξωτερικϐ. Πϋραν των επιςκϋψεων ςτο 
εςωτερικϐ, εκτιμϊται ϐτι μια εκπαιδευτικό επύςκεψη των ςπουδαςτών/τριών ςε 
ϐργανα και φορεύσ του εξωτερικοϑ με τουσ οπούουσ θα ςυνεργαςτοϑν ςτη ςυνϋχεια 
εύναι πολϑ ςημαντικό για την κατϊρτιςό τουσ. το πλαύςιο αυτϐ  για τουσ/τισ 
ςπουδαςτϋσ/τριεσ, προβλϋπονται εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και υλοπούηςη πρακτικόσ 
εκπαύδευςησ ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ και φορεύσ τησ ΕΕ (κατϊ τα ιςχϑοντα ςτο 
εκϊςτοτε Πρϐγραμμα πουδών τησ ΕΔΔΑ). 

 

Σα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτα οπούα αφορϊ το Ϊργο, εντϊςςονται 
ςε Πρϊξεισ του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014-2021». 

1.1. Τπηρεςύεσ του Έργου (Σμόμα 2) 

Σο Ϊργο αποςκοπεύ ςτην παροχό προσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαμονόσ, διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ 
αιθουςών και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη των 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υλοποιοϑνται απϐ το Ινςτιτοϑτο 
Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτοϑτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την 
Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.) (Σμόμα 1).   

Οι πϐλεισ  ςτισ οπούεσ πραγματοποιοϑνται τα ανωτϋρω προγρϊμματα εύναι οι 
ακϐλουθεσ: 

ΠΟΛΗ ΚΨΔΙΚΟ NUTS 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ EL 522 

ΚΑΣΕΡΙΝΗ EL 525 

ΕΡΡΕ EL 526 

ΒΕΡΟΙΑ EL 521 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ EL 511 

ΚΑΒΑΛΑ EL 515 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ EL 513 

ΞΑΝΘΗ EL 512 

ΔΡΑΜΑ EL 514 

ΛΑΡΙΑ EL 612 
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ΒΟΛΟ EL 613 

ΚΑΡΔΙΣΑ EL 611 

ΣΡΙΚΑΛΑ EL 611 

ΚΑΣΟΡΙΑ EL 532 

ΚΟΖΑΝΗ EL 531 

ΥΛΨΡΙΝΑ EL 533 

ΙΨΑΝΝΙΝΑ EL 543 

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ EL 542 

ΠΡΕΒΕΖΑ EL 541 

ΑΡΣΑ EL 541 

 

1.2.Αναλυτικό περιγραφό του Έργου 

Οι ζητοϑμενεσ απϐ τον Ανϊδοχο υπηρεςύεσ εύναι οι εξόσ:  

ΚΨΔ.ΤΠΗΡ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΗ/ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ 

Τ5Α 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό  
Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται 

ςτην Θεςςαλονύκη 

Τ5Β 
Διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων με 

ημιδιατροφό  

Αφορϊ τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται 
απϐ το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ςτισ υπϐλοιπεσ πϐλεισ 

εκτϐσ τησ Θεςςαλονύκησ 

   

Τ6Α 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Α1 (χωρητικϐτητα 15-40 

ατϐμων)  

Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό 
πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ  κα αφορϊ ϐλεσ τισ 

πϐλεισ 

Τ6Β 
Φρόςη αύθουςασ τϑπου Β1 (χωρητικϐτητα 300 

ατϐμων) 
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ  ϐλεσ 

τισ πϐλεισ  
   

Τ7Α 
Παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 

εδεςμϊτων κατϊ τη διϊρκεια των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων/ημερύδων/ςυνεδρύων  

Παρϋχεται ςτουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ςε 
ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ 

και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ 

Τ7Β 
Παροχό Όρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 

διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων  
Παρϋχεται ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ  ϐλεσ 

τισ πϐλεισ 
   

Τ8 
Γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και 

επιμορφοϑμενο,  

Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα και 
ημερύδεσ/ςυνϋδρια εκτϐσ απϐ εκεύνα που 
διενεργοϑνται ςτουσ χώρουσ του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ 

και αφορϊ ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ του 
κτιρύου Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. 

   

 

Αναλυτικϊ: 

 Τπηρεςύεσ Τ5Α-Τ5Β 
Η Τπηρεςύα Τ5 αφορϊ ςτη διαμονό ςε μονϐκλινο δωμϊτιο ξενοδοχεύων: 
με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςτην Θεςςαλονύκη (Y5Α) 
 με ημιδιατροφό για τα προγρϊμματα που διενεργοϑνται ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ εκτϐσ τησ 
Θεςςαλονύκη, Βϋροια, Κατερύνη, ϋρρεσ, Αλεξανδροϑπολη, Καβϊλα, Κομοτηνό, Ξϊνθη, 
Δρϊμα, Λϊριςα, Βϐλοσ,  Καρδύτςα, Σρύκαλα, Καςτοριϊ, Κοζϊνη, Υλώρινα, Ιωϊννινα, 
Ηγουμενύτςα, Πρϋβεζα, Ωρτα (Τ5Β). 

 
Προδιαγραφέσ προςφερόμενων ξενοδοχείων 
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υνοπτικϊ, θα πρϋπει να τηροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ, ωσ προσ τα 
προςφερϐμενα εντϐσ Ελλϊδοσ ξενοδοχεύα: 

Πρϋπει να προςφϋρονται οκτώ  (8) τουλϊχιςτον ξενοδοχεύα ςτη Θεςςαλονύκη και δϑο 
τουλϊχιςτον  ξενοδοχεύα ςε κϊθε ϊλλη πϐλη, τα οπούα πρϋπει απαραιτότωσ να 
παρϋχουν  ημιδιατροφό.  

Σα προςφερϐμενα ξενοδοχεύα θα πρϋπει να εύναι κατηγορύασ τουλϊχιςτον τριών 
(3) αςτϋρων και να λειτουργοϑν ϐλο το ϋτοσ. 

Σα δωμϊτια πρϋπει να διαθϋτουν ιδιαύτερο μπϊνιο και κλιματιςμϐ. 

- Απϐ τα προτεινϐμενα ανϊ πϐλη ξενοδοχεύα, ϋνα (1) τουλϊχιςτον προςφερϐμενο 
ξενοδοχεύο πρϋπει να βρύςκεται ςε απϐςταςη μϋχρι δεκαοκτώ (18) χιλιομϋτρων απϐ 
το κϋντρο τησ πϐλησ. 

- Ειδικϐτερα για την Θεςςαλονύκη πϋντε (5) τουλϊχιςτον απϐ τα προςφερϐμενα 
ξενοδοχεύα πρϋπει να βρύςκονται εντϐσ των ορύων του Δόμου Θεςςαλονύκησ. 

-  
 Τπηρεςύεσ Τ6Α-Τ6Β 
 
Οι Τπηρεςύεσ Τ6Α ϋωσ και Τ6Β αφοροϑν ςτη χρόςη αιθουςών για την υλοπούηςη 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων: 

 τϑπου Α1 ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ6Α) 
 τϑπου Α2 ςε Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ6Β) 

και για τη διεξαγωγό ημερύδων και ςυνεδρύων: 
 τϑπου Β1 ςε ξενοδοχεύα ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ (Τ6Γ). 

 

Προδιαγραφέσ προςφερόμενων αιθουςών 

Όλεσ ανεξαιρϋτωσ οι προςφερϐμενεσ αύθουςεσ, θα πρϋπει να ευρύςκονται εντϐσ των 
προςφερϐμενων ξενοδοχεύων ό και εκτϐσ αυτών. Για τισ εκτϐσ ξενοδοχεύων αύθουςεσ, 
αυτϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν τισ κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ για χώρουσ εκπαύδευςησ 
ό/και να χρηςιμοποιοϑνται ωσ χώροι εκπαύδευςησ. Παρϊλληλα με την προςφορϊ κϊθε 
αύθουςασ, θα πρϋπει απαραιτότωσ να εξαςφαλύζεται η υποςτόριξη τησ καλόσ 
λειτουργύασ του οπτικοακουςτικοϑ και ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ και η αντιμετώπιςη 
πιθανών βλαβών και ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο καθαριςμϐσ των αιθουςών, καθώσ 
και η υπεϑθυνη φϑλαξη του εξοπλιςμοϑ για τισ ημϋρεσ που διαρκεύ το πρϐγραμμα – 
ςυνϋδριο.  

Προδιαγραφϋσ ανϊ τϑπο αύθουςασ:  

ΣΤΠΟ ΑΙΘΟΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΕΛΑΦΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΜΕΓΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

Φρόςη αύθουςασ 
τϑπου Α1 

ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. 
ό πιςτοποιημϋνεσ 
δομϋσ 

15 ϊτομα 
(διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων 
ςε μορφό Π) 

40 ϊτομα 
(διϊταξη 
εδρϊνων και 
καθιςμϊτων 
ςε μορφό Π) 

FlipChart, VideoProjector 
(φωτεινϐτητασ τουλϊχιςτον 1300 
ansi), οθϐνη (2μ Φ 2μ), 1 Η/Τ με 
ενςϑρματη ό αςϑρματη δικτϑωςη 

Φρόςη αύθουςασ 
τϑπου Β1, ςε 
ξενοδοχεύα  

41 ϊτομα (ςε 
θεατρικό 
διϊταξη 
εδρϊνων και 

300 ϊτομα 
(ςε θεατρικό 
διϊταξη 
εδρϊνων και 

FlipChart,  
VideoProjector(φωτεινϐτητασ 
τουλϊχιςτον 1800 ansi), οθϐνη (2μ Φ 
3μ), 1 Η/Τ, μικροφωνικό – 
μεγαφωνικό εγκατϊςταςη (3 





157 

 

ΣΤΠΟ ΑΙΘΟΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΕΛΑΦΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΜΕΓΙΣΗ 
ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

καθιςμϊτων) καθιςμϊτων) μικρϐφωνα για το «προεδρεύο» , 
ςτολιςμϐσ και 2 αςϑρματα για το 
ακροατόριο). +αναλϐγιο με 
μικρϐφωνο, μαγνητοφώνηςη 
πρακτικών (υλικϐ ςε ψηφιακϐ δύςκο – 
CD/DVD) με ανϊλογη τεχνικό ςτόριξη, 
2 οθϐνεσ πλϊςμα/LCD 41 ιντςών, 
videocamera. Επύςησ, 
ςυμπεριλαμβϊνεται η παροχό 
εμφιαλωμϋνου νεροϑ 1 λύτρου ανϊ 
ςυμμετϋχοντα. 

 

Απαιτούμενοσ Εξοπλιςμόσ Αιθουςών 

ε ϐςουσ εκ των ανωτϋρω τϑπων αιθουςών προβλϋπεται εξοπλιςμϐσ με Ηλεκτρονικοϑσ 
Τπολογιςτϋσ, αυτού θα πρϋπει να εύναι φορητού ό ςταθερού κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια 
του αναδϐχου και να ϋχουν κατ’ ελϊχιςτον, τισ ακϐλουθεσ ανϊ κατηγορύα προδιαγραφϋσ 
ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτουσ πύνακεσ: 

Προδιαγραφϋσ για Υορητοϑσ Η/Τ 

ΕΙΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

Υορητϐσ – Laptop 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

Intel Core i3 5005U ό Ιςοδϑναμοσ ό Ανώτεροσ με υχνϐτητα λειτουργύασ (GHz)>= 
2.0GHz 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 DDR3 ό DDR4>= 4GB 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ (HDD): 

Φωρητικϐτητα >= 500 Gb 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ 

Μνόμη τησ κϊρτασ γραφικών >= 1024 MB  

ΚΤΚΛΨΜΑ ΗΦΟΤ 

Κϑκλωμα Ϋχου (αποδεκτϐ και onboard) 

ΚΑΡΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ  

Internal 10/100/1000 Ethernet LAN on board 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  

Ενςωματωμϋνο WiFi (802.11 b/g/n) 

ΟΠΣΙΚΟ ΔΙΚΟ 

 8x DVD-RW Multi Double Layer ό ανώτερο 

ΟΘΟΝΗ 

 Σϑποσ Wide TFT 

 Διαγώνια διϊςταςη ≥ 15,6 inches 
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 Μϋγιςτη Ανϊλυςη >= 1920 x 1080 

Λειτουργικό ύςτημα 

Microsoft Windows 10 Home ό ανώτερα, 64-bit, Ελληνικϊ 

 
Προδιαγραφϋσ για ταθεροϑσ Η/Τ 
 

Εύδοσ Τπολογιςτό 

Επιτραπϋζιοσ - Desktop 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 

Intel Core i3 4170 ό Ιςοδϑναμοσ ό Ανώτεροσ με υχνϐτητα λειτουργύασ (GHz)>= 
3.0GHz  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 DDR3 ό DDR4>= 4GB 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ (HDD): 

Φωρητικϐτητα >= 500 Gb 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ 

Μνόμη τησ κϊρτασ γραφικών >= 2048 MB 

ΚΤΚΛΨΜΑ ΗΦΟΤ 

Κϑκλωμα Ϋχου (αποδεκτϐ και onboard) 

ΚΑΡΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ  
Internal 10/100/1000 Ethernet LAN on board 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ  
Σο αςύρματο δύκτυο εύναι υποχρεωτικό να υπϊρχει μόνο αν δεν υπϊρχει 
ενςύρματο. 

ΚϊρταWiFi (802.11 b/g/n) 

ΟΠΣΙΚΟ ΔΙΚΟ 

 8x DVD-RW Multi Double Layer ό ανώτερο 

ΟΘΟΝΗ 

 Σϑποσ Wide TFT 

 Διαγώνια διϊςταςη ≥ 22inches 

 Μϋγιςτη Ανϊλυςη >= 1920 x 1080 

Λειτουργικό ύςτημα 

Microsoft Windows 10 Home ό ανώτερα, 64-bit, Ελληνικϊ 

 
 Τπηρεςύεσ Τ7Α – Τ7Β 

 Η Τπηρεςύα Τ7Α αφορϊ ςτην παροχό καφϋδων, αναψυκτικών/χυμών και 
εδεςμϊτων, ςε διαλεύμματα και, κατϊ περύπτωςη, πριν την ϋναρξη 
επιμορφωτικών προγραμμϊτων/ ημερύδων/ ςυνεδρύων ςτουσ χώρουσ του 
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. 

 Η Τπηρεςύα Τ7Β αφορϊ ςτην παροχό ϐρθιου γεϑματοσ (Μπουφϋ) κατϊ τη 
διϊρκεια ημερύδων/ςυνεδρύων ςε ξενοδοχεύα και αφορϊ δρϊςεισ ςε ϐλεσ τισ 
πϐλεισ. 

 Προδιαγραφέσ 
 Τπηρεςύα Τ7Α: παροχό, με φροντύδα του Αναδϐχου, καφϋ, τςαγιοϑ, χυμών 

φροϑτων/αναψυκτικών, υποχρεωτικών ςυνοδευτικών (μπιςκϐτα και κϋικ) και 
εμφιαλωμϋνων νερών (1/2 του λύτρου ανϊ ςυμμετϋχοντα και ειςηγητό). 
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Επιςημαύνεται ϐτι εύναι υποχρεωτικϐ να προςφϋρονται και τα τρύα ανωτϋρω 
ροφόματα (καφϋσ, τςϊι, χυμϐσ /αναψυκτικϐ). 

 Τπηρεςύα Τ7Β: παροχό, με φροντύδα του αναδϐχου, ϐρθιου γεϑματοσ το οπούο 
θα περιλαμβϊνει ποικιλύα εδεςμϊτων ϐπωσ κεφτεδϊκια ό μπιφτεκϊκια, mini-
sandwich, πιττϊκια (διϊφορα εύδη), ψωμϊκια, ατομικϊ γλυκϊ, εμφιαλωμϋνο 
νερϐ (1/2 του λύτρου για κϊθε ςυμμετϋχοντα), αναψυκτικϊ και καφϋ. Η 
ποςϐτητα θα πρϋπει να εύναι επαρκόσ για το ςϑνολο των ςυμμετεχϐντων του 
προγρϊμματοσ.  

 Τπηρεςύεσ Τ7Α και Τ7Β: Σο ςερβύριςμα του καφϋ θα περιλαμβϊνει την 
ενδεχϐμενη προςθόκη γϊλακτοσ και ζϊχαρησ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ϋχει 
ολοκληρώςει τη μεταφορϊ και τη ςϑνδεςη του υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ ½ 
ώρα τουλϊχιςτον πριν απϐ την προβλεπϐμενη ώρα τροφοδοςύασ ςε ςημεύο που 
θα υποδεικνϑεται ςε αυτϐν επιτϐπου απϐ τον οργανωτικϊ υπεϑθυνο του 
προγρϊμματοσ. Οφεύλει επύςησ να φροντύζει για την ϋγκαιρη τοποθϋτηςη 
αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τροφοδοςύασ και τη ςυγκϋντρωςη και 
απϐρριψη των απορριμμϊτων που προϋρχονται απϐ την παραπϊνω 
δραςτηριϐτητα και γενικϊ την αποκατϊςταςη του χώρου ςτην πρϐτερη 
κατϊςταςη, δηλαδό θα απαςχολεύ τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϊτομο για την 
ολοκλόρωςη τησ παραπϊνω διαδικαςύασ. ε περύπτωςη διεξαγωγόσ 
προγρϊμματοσ ό εκδηλώςεωσ με αριθμϐ ςυμμετεχϐντων ϊνω των ςαρϊντα (40) 
θα απαςχολεύται επιπλϋον ϋνα (1) ςερβιτϐροσ για το ςερβύριςμα. Σο προςωπικϐ 
που θα απαςχολεύται πρϋπει να εύναι εξειδικευμϋνο (βιβλιϊριο υγεύασ, λευκό 
ενδυμαςύα). Ο καφϋσ πρϋπει να διατηρεύται ζεςτϐσ, ενώ οι χυμού φροϑτων και 
τα αναψυκτικϊ ςε θερμοκραςύα ψϑξησ. Για το ςερβύριςμα θα χρηςιμοποιοϑνται 
μϐνο γυϊλινα ςερβύτςια. Σα προώϐντα και οι υπηρεςύεσ πρϋπει να επαρκοϑν 
ποςοτικϊ και να εύναι ϊριςτα ποιοτικϊ, χωρύσ ελαττώματα, οι δε παραγγελύεσ να 
εκτελοϑνται προςηκϐντωσ ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην ημερομηνύα και ώρα 
παραδϐςεωσ, την ποςϐτητα και ποιϐτητα των εδεςμϊτων, διαφορετικϊ ο 
Ανϊδοχοσ εκτϐσ των ϊλλων νομύμων ςυνεπειών, ευθϑνεται για πϊςα ζημύα του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

 

 Τπηρεςύα Τ8 

 Η υπηρεςύα αφορϊ ςτη γραμματειακό υποςτόριξη ανϊ ημϋρα και 
επιμορφοϑμενο. Παρϋχεται ςε ϐλα τα προγρϊμματα/ ημερύδεσ/ ςυνϋδρια που 
διενεργοϑνται ςε ξενοδοχεύα, Κ.Ε.Κ. ό πιςτοποιημϋνεσ δομϋσ ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ. 
Δεν αφορϊ ςε προγρϊμματα ό ημερύδεσ/ςυνϋδρια που διενεργοϑνται ςτουσ 
χώρουσ τησ Κ.Τ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τη γραμματειακό υποςτόριξη περιλαμβϊνεται, 
μεταξϑ των ϊλλων, η παραλαβό του εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, η διανομό 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, η τόρηςη παρουςιολογύων, η 
επιμϋλεια φωτοτυπιών και η παρϊδοςη του γραμματειακοϑ φακϋλου ςτον 
Οργανωτικϊ Τπεϑθυνο του προγρϊμματοσ/ημερύδασ/ ςυνεδρύου.  

 

 Για τισ υπηρεςύεσ Τ5Α ϋωσ Τ5Β: Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνεται απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
τουλϊχιςτον δύο (2) εβδομϊδεσ πριν την ϋναρξη ςυνεδρύου ό ημερύδασ και 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ϋναρξη επιμορφωτικοϑ προγρϊμματοσ 
για τον κατ΄ αρχόν προγραμματιςμϐ του. Για τον ακριβό αριθμϐ των εκϊςτοτε 
προςερχϐμενων ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα - ςυνϋδρια και την ανϊγκη 
κρϊτηςησ αντύςτοιχου αριθμοϑ δωματύων, ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται μϋςω 
ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ό fax, το αργϐτερο πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απϐ την 
ϋναρξη του προγρϊμματοσ και πριν απϐ την ϋναρξη του ςυνεδρύου. 





160 

 

 

 Τ6Α-Τ6Β: Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δϑναται να επιλϋγει διαφορετικϐ τϑπο αύθουςασ για κϊθε 
ημϋρα υλοπούηςησ του ιδύου προγρϊμματοσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ κϊθε 
ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ. Για τον τύπο ό τουσ τύπουσ αιθουςών που θα 
απαιτούνται ανϊ εκπαιδευτικό πρόγραμμα - ςυνϋδριο, ο Ανϊδοχοσ θα 
ειδοποιεύται μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό fax το αργότερο πϋντε (5) 
ημϋρεσ πριν από την ϋναρξη του προγρϊμματοσ και πριν από την ϋναρξη του 
ςυνεδρύου. Η τοποθϋτηςη, ςϑνδεςη και ο ϋλεγχοσ τησ καλόσ λειτουργύασ του 
τεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ τησ αύθουςασ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ το αργϐτερο μια 
(1) ώρα πριν την ϋναρξη του προγρϊμματοσ ό ςυνεδρύου 

 

 Τ7Α-Τ7Β: Ο Ανϊδοχοσ με δικό του φροντύδα θα προςφϋρει ςε διαλεύμματα και, 
κατϊ περύπτωςη, πριν την ϋναρξη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, μετϊ 
απϐ ενημϋρωςη που θα ϋχει απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ 
πριν την ϋναρξη προγρϊμματοσ και πριν την ϋναρξη ςεμιναρύου-
ημερύδασ-ςυνεδρύου. Για τον ακριβό χώρο διεξαγωγόσ των προγραμμϊτων ό 
τησ εκδόλωςησ, την ώρα των διαλειμμϊτων και τισ ζητοϑμενεσ ώρεσ παροχόσ 
τησ υπηρεςύασ, για τον εκϊςτοτε αριθμϐ των ςυμμετεχϐντων, που ϋχει επιλεγεύ 
για τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, θα ενημερώνεται ο Ανϊδοχοσ ςτην ανωτϋρω 
προθεςμύα. 

 Δεδομϋνου ϐτι ο αναλυτικϐσ προγραμματιςμϐσ υλοπούηςησ των εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων για τα ςτελϋχη τησ δημϐςιασ διούκηςησ δεν εύναι γνωςτϐσ εκ 
των προτϋρων, αλλϊ αντύθετα διαμορφώνεται ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των 
φορϋων τησ δημϐςιασ διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο, το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν υποχρεοϑται:  

 (α) να υλοποιόςει προγρϊμματα ςε ϐλεσ τισ πϐλεισ που αναφϋρονται ςτην 
παροϑςα, 

 (β) να κϊνει χρόςη ϐλων των ζητοϑμενων με την παροϑςα υπηρεςιών. Απϐ τισ 
υπηρεςύεσ θα επιλϋγονται κϊθε φορϊ μϐνο αυτϋσ που εύναι απαραύτητεσ 
ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ και τισ απαιτόςεισ κϊθε ςυγκεκριμϋνου εκπαιδευτικοϑ 
προγρϊμματοσ. 

 Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να εκτελϋςει προγρϊμματα ςτισ ύδιεσ πϐλεισ 
που αναφϋρονται ςτην παροϑςα διακόρυξη, χωρύσ να κϊνει χρόςη των 
υπηρεςιών του Αναδϐχου, εφϐςον τα προγρϊμματα αυτϊ υλοποιηθοϑν ςτουσ 
χώρουσ τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ ό ςε ϊλλουσ χώρουσ (δημϐςιουσ, δημοτικοϑσ, 
κ.λ.π.), που προςφϋρονται ςε αυτϐ δωρεϊν.  

  

 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελϋςει το ϋργο με τον τρόπο, τα μϋςα και 
την μεθοδολογύα που προτεύνει ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του, ςτην οπούα 
τα ςυμβαλλόμενα μϋρη παραπϋμπουν και η οπούα αποτελεύ αναπόςπαςτο 
μϋροσ τησ παρούςασ. 

 Επύςησ τα προςφερόμενα από τον Ανϊδοχο ξενοδοχεύα και  οι αύθουςεσ 
διδαςκαλύασ με τισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ χρϋωςησ,  αναφϋρονται αναλυτικϊ 
ςτουσ ςυνημμϋνουσ Καταλόγουσ (Παραρτόματα 1 και 2) τησ παρούςασ.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

Φρηματοδότηςη ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι το Τπουργεύο Εςωτερικών, 
Κωδ. ΑΕ4151. 

Η δαπϊνη για την εν λϐγω ςϑμβαςη βαρϑνει τισ ςχετικϋσ πιςτώςεισ του 

προϒπολογιςμοϑ του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ με Κ.Α.: 

9492 για τα οικονομικϊ ϋτη 2022-2023. 

Η υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτισ πρϊξεισ με τύτλο:  

Α) «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικό MIS 
5000245, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» 
με την αριθ. πρωτ. 3632/30.12.2015 (ΑΔΑ: 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε) απϐφαςη του Ειδικοϑ 
Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τισ αριθ. πρωτ. 1250/18.05.2016 (ΑΔΑ: 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78), 
1172/14-05-2018 (ΑΔΑ:ΧΑ123465ΦΙ8-ΝΣΗ), 2356/14.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΧ465ΦΙ8-
ΝΜ4), και 561/16-03-2020 (ΑΔΑ: Χ62Γ46ΜΣΛΠ-ΧΝΟ) ϐμοιεσ αποφϊςεισ καθώσ και 
για την ςυνϋχεια ομούων δρϊςεων κατϊρτιςησ. 

 

Β) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ» με κωδικό MIS 5010844, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο 
Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 
3107/17.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΞ24465ΦΙ8-77Κ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
με τισ αριθ. πρωτ.  1275/21-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΡ465ΦΙ8-Ρ0Ξ), 3155/05-12-2018 (ΑΔΑ: 
6ΥΘΧ465ΦΙ8-7ΒΛ) και 859/24-04-2020 (ΑΔΑ: Χ1ΣΞ46ΜΣΛΠ-2ΓΟ) αποφϊςεισ.  

 

«ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ» με κωδικϐ MIS 5057208, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 916/15-06-2020 
(ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου και 

 

Δ) τησ Πρϊξησ με τύτλο «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ 

λειτουργύασ του Ινςτιτούτου Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» 

και κωδ. ΟΠ: 5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

 

Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη - Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του Προγρϊμματοσ Δημοςύων 
Επενδϑςεων, αριθ. ενϊριθμου ϋργου 2015Ε41510001 τησ Πρϊξησ με τύτλο: 
«ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 – 2022», αριθ. ενάριθμου έργου 
2018Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ 
ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Β’ ΥΑΗ», αριθ. 
ενάριθμου έργου 2020Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 
ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Γ’ 
ΥΑΗ»  και αριθ. ενϊριθμου 2022Ε41510000 τησ Πρϊξησ με τύτλο: «Δρϊςεισ 
του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του Ινςτιτούτου 
Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» καθώσ και ομούων δρϊςεων 
κατϊρτιςησ από την ΑΕ4151. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Διϊρκεια 

Η διϊρκεια τησ παροϑςασ ορύζεται για 12 μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ 
του ςυμφωνητικού και πϊντωσ ϐχι πϋραν τησ 31.12.2023. 

ημειώνεται, ϐτι η υλοπούηςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων και η ενδεχϐμενη ανϊγκη 
παροχόσ υποςτηρικτικών υπηρεςιών, οι οπούεσ προβλϋπονται ςτην παροϑςα, 
εξαρτϊται απϐ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ, μη ελεγχϐμενουσ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ϐπωσ 
αιτόματα φορϋων βϊςει ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών, επιλογό μεθϐδου 
υλοπούηςησ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, διαθεςιμϐτητα υπαλλόλων να 
ςυμμετϊςχουν ςε αυτϊ, διαθεςιμϐτητα ειςηγητών για να τα υλοποιόςουν, 
χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ που δεν εύναι γνωςτϋσ ςόμερα, επεύγουςεσ δρϊςεισ ςτο πλαύςιο 
μνημονιακών υποχρεώςεων κ.λπ.). Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν μπορεύ να 
δεςμευθεύ για ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων και – κατ’ επϋκταςη – των αναγκαύων υπηρεςιών που θα ζητοϑνται απϐ 
τον «Ανϊδοχο». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου, 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 υποχρεοϑται να διαθϋτει για την υλοπούηςη τησ ςϑμβαςησ Ομϊδα ϋργου 
αποτελοϑμενη απϐ τρύα (3) τακτικϊ μϋλη (με ιςϊριθμα αναπληρωματικϊ μϋλη ςε 
περύπτωςη κωλϑματοσ) ώςτε να μπορεύ να εκπληρώςει προςηκϐντωσ και ακριβϐχρονα 
τισ υποχρεώςεισ του και πρϋπει απϐ την υπογραφό τησ παροϑςασ να εύναι ϋτοιμοσ να 
τισ παρϋχει.  

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 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 τρύτουσ υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςό τησ. 

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, 
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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 
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. το πρϐςωπο του 
αντικαταςτϊτη δεν θα πρϋπει να ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ διακόρυξησ του 
διαγωνιςμοϑ ενώ θ α πρϋπει να πληροϑνται, 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. 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. 
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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. 

 

Κατϊ τα λοιπϊ, ωσ προσ τουσ όρουσ παροχόσ των υπηρεςιών και τισ 
υποχρεώςεισ του Αναδόχου ιςχύουν οι απαιτόςεισ-τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του 
ϋργου όπωσ περιγρϊφονται ςτη Διακόρυξη και τα Έγγραφα τησ ύμβαςησ  και η 
τεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου, τα οπούα αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 
παρούςασ.  

                                         

ΑΡΘΡΟ 5  

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ και παραλαβό των Τπηρεςιών του Έργου 

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, 

κατϊ περύπτωςη, απϐ την κατϊ περύπτωςη αρμϐδια εκπαιδευτικό μονϊδα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οπούα 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, 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. Με την ύδια απϐφαςη 

ορύζονται και ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμϐδιασ μονϊδασ, ςτουσ οπούουσ ανατύθενται 

επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ. ε αυτό την περύπτωςη ο 

επϐπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.  

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 η μονϊδα που παρακολουθεύ τη 

ςϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον Ανϊδοχο που 

αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχϑει με το ϊρθρο 107 του Ν. 4782/2021, η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

γύνεται απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο 

ϊρθρο 221 παρ. 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016. 

Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ με βϊςη την 

τεκμηριωμϋνη ειςόγηςη των κατϊ περύπτωςη οριζόμενων ωσ εποπτών, μπορεύ 

δε να καλεύται να παραςτεύ και εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

διαδικαςύασ  η επιτροπό παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ 

εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του 

αποφαινϐμενου οργϊνου, β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την 

απϐρριψη των παρεχϐμενων υπηρεςιών. Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςτισ 

τμηματικϋσ παραλαβϋσ.   

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται 

πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, 

που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και 
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γνωμοδοτεύ αν οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐτητα των 

παρεχϐμενων υπηρεςιών και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ 

ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

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, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Με 

την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην 

οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο 

οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη. Αν διαπιςτωθεύ ϐτι  

επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 

αποφαινϐμενου οργϊνου  απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα με 

την επιφϑλαξη των οριζϐμενων ςτο ϊρθρο 220 του ν.4412/2016. 

Σο πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των παραςχεθειςών υπηρεςιών εγκρύνεται ςε 

μηνιαύα βϊςη και κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον Ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικϐ 

διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των 

παραδοτϋων υπηρεςιών και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ ό πρωτϐκολλο με 

παρατηρόςεισ κατϊ τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, 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 ςϑμφωνα με 

τα προβλεπϐμενα ςτην  παρ. 6 του ϊρθρου 219 του ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ αποδεςμεϑεται τμηματικϊ, κατϊ το ποςϐ που αναλογεύ 

ςτην αξύα του μϋρουσ του τμόματοσ των υπηρεςιών που παραλόφθηκε οριςτικϊ, με 

απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ Επιτροπόσ 

Παραλαβόσ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων 

των προβλεπϐμενων ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αμοιβό – Σρόποσ πληρωμόσ 

Η τιμϋσ των παρεχόμενων υπηρεςιών του Αναδόχου  υπηρεςύεσ, εύναι  αυτϋσ που 
αποτυπώνεται ςτην οικονομικό προςφορϊ του και ςτα παραρτόματα 1, 2 και 3 
τησ παρούςασ ςύμβαςησ,  που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. Οι τιμϋσ 
χρϋωςησ εύναι ανϊ ημϋρα και ϊτομο και παραμϋνουν αμετϊβλητεσ καθόλη τη 
διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται. 

Η προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη ανϋρχεται ςε  836.649,44 € χωρύσ ΥΠΑ (24%), 
1.037.445,31 € με ΥΠΑ (24%). Κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) 
μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του προώπολογιςμού κϊθε 
επιμϋρουσ υπηρεςύα του οικεύου τμόματοσ τησ παρούςασ, με αντύςτοιχη 
τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ (δικαύωμα προαύρεςησ ανϊ υπηρεςύα).  

Η αμοιβό του Αναδόχου θα πραγματοποιεύται απολογιςτικϊ με βϊςη τισ εν τοισ 
πρϊγμαςι αιτηθεύςεσ από το ΕΚΔΔΑ  και τελικώσ προςφερθεύςεσ υπηρεςύεσ (ανϊ 
ημϋρα και ϊτομο). ε καμύα περύπτωςη το ΕΚΔΔΑ δεν δεςμεύεται από τισ 
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προώπολογιςθεύςεσ ποςότητεσ  και την προώπολογιςθεύςα αξύα τησ ςύμβαςησ 
τισ οπούεσ δεν υποχρεούται να εξαντλόςει εντόσ του χρόνου ιςχύοσ τησ. 

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται τμηματικϊ με την εξϐφληςη τησ 
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) Υ.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. 

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). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Απόρριψη παραδοτϋου – αντικατϊςταςη  

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 

εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών με ϊλλα, που εύναι ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ 
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τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η 

αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η 

προθεςμύα που ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 

25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ 

ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2 τησ παροϑςασ, 

λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο Ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τησ υπηρεςύεσ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην 

προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κόρυξη αναδόχου εκπτώτου – Κυρώςεισ 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ, με την 
επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, 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 υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ την παροϑςα ςϑμβαςη 
ό/και δεν ςυμμορφωθεύ με τισ ςχετικϋσ γραπτϋσ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, που εύναι 
ςϑμφωνεσ με τη ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ εντϐσ του ςυμφωνημϋνου χρϐνου 
κετϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ 

β) 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 και ςτην παρ. 

6.2.2 τησ Διακόρυξησ, 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 (β) αυτό του κοινοποιεύται ςτον ανϊδοχο ειδικό ϐχληςη, η οπούα 

μνημονεϑει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του ν. 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 ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο.  

 

Ο Ανϊδοχοσ δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ για λϐγουσ που αφοροϑν ςε υπαιτιϐτητα του 

ΕΚΔΔΑ ό αν ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ. 
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ε περύπτωςη που, με βϊςη τη φϑςη των ζητοϑμενων υπηρεςιών, δϑναται κατϊ την 

κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να παραταθεύ η ςυνολικό ό τμηματικό προθεςμύα  

παρϊδοςησ των υπηρεςιών, 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

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, ϐπωσ ιςχϑει την υπ΄ αρ…………….. εγγυητικό 
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ τησ …………………., ποςοϑ ……………  (4% επύ τησ 
ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.) και χρονικόσ διϊρκειασ αϐριςτου χρϐνου.  

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 τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ 

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. 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ τα εγγυϊται και δεςμεϑεται ανϋκκλητα 
ςτο ΕΚΔΔΑ  ϐτι: α) τηρεύ και θα 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 δικαύου, 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. 

β) θα ενεργεύ ςϑμφωνα με το Νϐμο και την παροϑςα ςϑμβαςη, ϐτι θα λαμβϊνει τα 
κατϊλληλα μϋτρα για να διαςφαλύςει την ομαλό και προςόκουςα εκτϋλεςη τησ 
παροϑςασ ςϑμφωνα με τη διακόρυξη και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςι ϐυι δεν θα 
ενεργόςει αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ 
παροϑςασ ςϑμφωνα με τη ρότρα ακεραιτϐτητασ που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα και 
αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ.  

2. Ο Ανϊδοχοσ δεςμεϑεται ϐτι:  

α) ςε ϐλα τα ςτϊδια που προηγόθηκαν τησ ςϑμβαςησ δεν ενόργηςε αθϋμιτα, παρϊνομα 
ό καταχρηςτικϊ και ϐτι θα εξακολουθόςει να μην ενεργεύ κατ` αυτϐν τον τρϐπο κατϊ το 
ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ,  

β) ϐτι θα δηλώςει αμελλητύ ςτην αναθϋτουςα αρχό, απϐ τη ςτιγμό που λϊβει γνώςη, 
οποιαδόποτε κατϊςταςη (ακϐμη και ενδεχϐμενη) ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων 
(προςωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ό ϊλλων κοινών ςυμφερϐντων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και αντικρουϐμενων επαγγελματικών ςυμφερϐντων) μεταξϑ 
των νομύμων ό εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων του καθώσ και υπαλλόλων ό 
ςυνεργατών τουσ οπούουσ απαςχολεύ ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (π.χ. με ςϑμβαςη 
υπεργολαβύασ) και μελών του προςωπικοϑ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που εμπλϋκονται 
καθ’ οιονδόποτε τρϐπο ςτη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ ό/και μποροϑν να 
επηρεϊςουν την ϋκβαςη και τισ αποφϊςεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ περύ την εκτϋλεςό 
τησ, οποτεδόποτε και εϊν η κατϊςταςη αυτό προκϑψει κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ 
ςϑμβαςησ  .  

Οι υποχρεώςεισ και οι απαγορεϑςεισ τησ ρότρασ αυτόσ ιςχϑουν, αν ο ανϊδοχοσ εύναι 
ϋνωςη, για ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ, καθώσ και για τουσ υπεργολϊβουσ που 
χρηςιμοποιεύ. το ςυμφωνητικϐ περιλαμβϊνεται ςχετικό δεςμευτικό δόλωςη τϐςο του 
αναδϐχου ϐςο και των υπεργολϊβων του. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

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. 

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. 
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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. 

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,  
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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 11 

Τπεργολαβύα 

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 ςϑμβαςησ ο  Ανϊδοχοσ με το υπ΄ αριθμ..... ϋγγραφο ενημϋρωςε 

την Αναθϋτουςα  αρχό για 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 πληρού το 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 
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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. 

 

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 διακόρυξησ, 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.  

Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρ. 18 απϐ τουσ υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθϑνη του κυρύου Αναδϐχου. 

ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθϑνη για την εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη του ϋργου 
φϋρει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ. 

Ο υπεργολϊβοσ λαμβϊνει γνώςη τησ ςυνημμϋνησ ςτην παροϑςα ρότρασ ακεραιτϐτητασ 
και δεςμεϑεται να τηρόςει τισ υποχρεώςεισ που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν. Η ωσ ϊνω 
δϋςμευςη περιϋρχεται ςτην αναθϋτουςα αρχό με ευθϑνη του αναδϐχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει 

μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του 

προϒπολογιςμοϑ κϊθε επιμϋρουσ υπηρεςύα του οικεύου τμόματοσ τησ υπϐ ανϊθεςη 

ςϑμβαςησ,  με αντύςτοιχη τροποπούηςη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ (δικαύωμα 

προαύρεςησ ανϊ υπηρεςύα), ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του 

ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ επιτρϋπεται 

να γύνει μϐνο μϋςα ςτα χρονικϊ ϐρια τησ ςϑμβαςησ.  

Επύςησ, η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ χωρύσ να απαιτεύται 

νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ κατϊ περύπτωςη 

αρμϐδιασ εκπαιδευτικόσ 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: 

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 
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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 (< 144.000,00 €, 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. 

τισ υπϐ ςτοιχ. (α) και (β) περιπτώςεισ τροποπούηςησ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ, η 

αναθϋτουςα αρχό δημοςιεϑει ςχετικό γνωςτοπούηςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ε.Ε., 

η οπούα περιϋχει τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ζ΄ του Παραρτόματοσ V 

του Προςαρτόματοσ Α΄ και δημοςιεϑεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 
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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.  

 

Κϊθε τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ πριν την υπογραφό τησ πρϋπει να τϑχει τησ 

προϋγκριςησ απϐ την Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου 

Σομϋα». 

 

Μετϊ τη λϑςη τησ ςϑμβαςησ λϐγω ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 203 

του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2. τησ παροϑςασ, ϐπωσ και ςε περύπτωςη 

καταγγελύασ για ϐλουσ τουσ λϐγουσ τησ παραγρϊφου 4.6 , πλην αυτοϑ τησ περ.(α), η 

αναθϋτουςα αρχό δϑναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επϐμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ 

κατϊταξησ οικονομικϐ/ουσ φορϋα/εισ που ςυμμετϋχει/ουν ςτην παροϑςα διαδικαςύα 

ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςϑμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν το 

ανεκτϋλεςτο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ  και ςε 

τύμημα που δεν θα υπερβαύνει την προςφορϊ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρότρα 

υποκατϊςταςησ). Η ςϑμβαςη ςυνϊπτεται εφϐςον εντϐσ τησ τεθεύςασ προθεςμύασ 

περιϋλθει ςτην αναθϋτουςα αρχό ϋγγραφη και ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη 

πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ πρϐταςησ. Αν αυτϐσ δεν δεχθεύ 

την πρϐταςη ςϑναψησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον επϐμενο 

υποψόφιο  κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 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 τησ ςϑμβαςη για ϋνα απϐ 
τα αδικόματα που αναδϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρ. 73 του ν. 4412/2016 

ε) ο Ανϊδοχοσ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ ςε 

αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό 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 
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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 παραβεύ αποδεδειγμϋνα τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τη 

δϋςμευςη ακεραιϐτητασ, ωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο ςυνημμϋνο παρϊρτημα 4. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ανωτϋρα βύα 

Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών 
τουσ υποχρεώςεων ςτο μϋτρο που η αδυναμύα εκπλόρωςησ οφεύλεται ςε 
περιςτατικϊ ανωτϋρασ βύασ. 

Ο Ανϊδοχοσ, επικαλούμενοσ υπαγωγό τησ αδυναμύασ εκπλόρωςησ των 
υποχρεώςεών του ςε γεγονόσ που εμπύπτει ςτην ϋννοια τησ ανωτϋρασ βύασ, 
οφεύλει να γνωςτοποιόςει και επικαλεςθεύ προσ την αναθϋτουςα αρχό  τουσ 
ςχετικούσ λόγουσ και περιςτατικϊ εντόσ αποςβεςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) 
ημερών από τότε που ςυνϋβηςαν, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα. Η Αναθϋτουςα Αρχό αποφαςύζει μετϊ από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 
οργϊνου.  

Μόνο η ϋγγραφη αναγνώριςη από την Αναθϋτουςα Αρχό τησ ανωτϋρασ βύασ που 
επικαλεύται ο ανϊδοχοσ τον απαλλϊςςει από τισ ςυνϋπειεσ τησ εκπρόθεςμησ ό 
μη κατϊλληλα εκπλόρωςησ τησ προμόθειασ των υπηρεςιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ολοκλόρωςη ςυμβατικού αντικειμϋνου 

Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι ϋχει ολοκληρωθεύ όταν παραληφθούν οριςτικϊ, 
ποςοτικϊ και ποιοτικϊ οι υπηρεςύεσ, όταν αποπληρωθεύ το ςυμβατικό τύμημα 
και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ ό νόμιμεσ υποχρεώςεισ και 
από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και αποδεςμευθούν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ 
τα προβλεπόμενα ςτην παρούςα. 

 

  ΑΡΘΡΟ 16 

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 
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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 17 

Ειδικού όροι 

Πιθανό αυξομεύωςη του αριθμοϑ των ςυμμετεχϐντων ςτα προγρϊμματα ό ςυνϋδρια, ςε 
καμύα περύπτωςη δεν θα επηρεϊςει τισ τιμϋσ που αναφϋρονται ςτα ξενοδοχεύα που 
επελϋγηςαν και η χρϋωςη θα γύνεται ςϑμφωνα με τον ακριβό αριθμϐ των διαμενϐντων. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακϑρωςησ των γενομϋνων κρατόςεων μϋχρι και 
την παραμονό τησ ϋναρξησ των ςεμιναρύων ό των ςυνεδρύων ό και κατϊ τη διϊρκεια 
αυτών. την περύπτωςη ακυρώςεωσ ιςχϑουν τα εξόσ: ………. (πολιτικό ακυρώςεων του 
αναδόχου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτην τεχνικό προςφορϊ του). 

Για την παροχό των υπηρεςιών ςτισ ανωτϋρω πϐλεισ-περιοχϋσ ςτα ξενοδοχεύα του 
Παραρτόματοσ 1 και τισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ του Παραρτόματοσ 2 (Τπηρεςύεσ Τ1 ϋωσ 
Τ4), οι αντύςτοιχα προςφερϐμενεσ τιμϋσ αναφϋρονται ςτα ύδια παραρτόματα. 
ημειώνεται ϐτι οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι τιμϋσ κατ’ ϊτομο και περιλαμβϊνουν το 
ΥΠΑ 24%. Η ςυνολικό χρϋωςη θα υπολογύζεται από  την ανηγμϋνη κατ’ ϊτομο 
τιμό επύ του αριθμού των ςυμμετεχόντων ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – 
ςυνϋδριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Για τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ εκτϐσ εξαςφϊλιςησ διαμονόσ και αιθουςών ο Ανϊδοχοσ 
οφεύλει να χρηςιμοποιόςει τουσ υπεργολϊβουσ που ϋχει προτεύνει ςτην τεχνικό 
προςφορϊ του και ευθϑνεται για την παροχό των υπηρεςιών τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι ϐροι 
τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, η Διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, το θεςμικϐ τησ πλαύςιο και τα 
Ϊγγραφα   τησ ϑμβαςησ 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 εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ, αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο 
δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  Ενωςιακϐ και το Ελληνικϐ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

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 με τα Παραρτόματϊ τησ, η πρϊξη 
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κατακϑρωςησ, η οικονομικό προςφορϊ του Αναδϐχου και, τϋλοσ, η τεχνικό του 
προςφορϊ.  

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι όροι τησ με αριθ. πρωτ. …../……. Διακόρυξησ και των 
Παραρτημϊτων τησ (Έγγραφα ύμβαςησ), που αποτελοϑν 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, 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.  

 

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 υμβαλλόμενοι 

Για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Για τον Ανϊδοχο 
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ΤΜΒΑΗ  (ΣΜΗΜΑ 3) 

 

την Αθόνα ςόμερα ………………… μεταξϑ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων: 

3) 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.», 

 αφετϋρου δε  

2) τησ εταιρύασ με την επωνυμύα ………………., που εδρεϑει ςτ………….., οδϐσ……………., 
αριθμϐσ……….. με Α.Υ.Μ……………… Δ.Ο.Τ………………ΣΚ......., νομύμωσ εκπροςωποϑμενη 
για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ τ……………… δυνϊμει του………………., καλοϑμεν…. 
χϊριν ςυντομύασ «ο Ανϊδοχοσ», ϋχοντασ υπϐψη: 

1) Σην υπ΄αριθμ. διακόρυξη απ ηλεκτρονικοϑ δημϐςιου διεθνοϑσ διαγωνιςμοϑ με 
ανοικτό διαδικαςύα(ΑΔΑΜ.....................) για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ  
δωματύων ςε ξενοδοχεύα, διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών, κρϊτηςησ 
αεροπορικών ειςιτηρύων και λοιπών αναγκαύων υπηρεςιών για την 
πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του Εθνικού Κϋντρου 
Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από: 

το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), 

την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.)  

το Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και 

το Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)»  

και ειδικότερα το Σμόμα 1: «Παροχό υπηρεςιών  κρϊτηςησ  δωματύων ςε 
ξενοδοχεύα διατροφόσ, εξαςφϊλιςησ αιθουςών και λοιπών αναγκαύων 
υπηρεςιών για την πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του 
Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που 
υλοποιούνται από το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), το Ινςτιτούτο 
Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (Ι.Σ.Ε.Κ.) και την Εθνικό χολό Δημόςιασ 
Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.), (που ςτα επϐμενα θα ονομϊζεται για 
ςυντομύα «Έργο») το θεςμικϐ πλαύςιο που τον διϋπει  και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ που ςυνϋταξε το ΕΚΔΔΑ για την ανωτϋρω εν θϋματι ςϑμβαςη  

2) την υπ΄ αριθ…….. απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου με την οπούα κατακυρώθηκε 
το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ  του διαγωνιςμοϑ για το Σμόμα 1 αυτοϑ ςτον Ανϊδοχο 
(ΑΔΑΜ................) και την υπ΄αριθμ. πρωτ...... ειδικό πρϐςκληςη του ΕΚΔΔΑ προσ τον 
Ανϊδοχο για την υπογραφό τησ παροϑςασ,  η οπούα κοινοποιόθηκε ςε αυτϐν την........ για 
το Σμόμα 1 αυτοϑ.3)Σην απϐ........ υπεϑθυνη δόλωςη του αναδϐχου ςϑμφωνα με την 
κοινό απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 
(β΄1673)»Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» 

4) Ότι αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ αποτελοϑν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2παρ. 1 
περιπτ. 42 του ν. 4412/2016: 

-η υπ΄αριθμ..... διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τισ (ςτο εξόσ «τα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ» 

- η προςφορϊ του Αναδϐχου 





180 

 

5) τη ΑΕ 4151,  με την οπούα εντϊχθηκαν ςτο Π.Δ.Ε. οι πρϊξεισ: 

 «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικϐ εναρύθμου 
2015Ε41510001 

  ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ»  με κωδικϐ εναρύθμου 2018Ε41510000, 

 ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ| με κωδικϐ ΜΙS 5057208,η οπούα ϋχει ενταχθεύ 
ςτο Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα 2014-2020| με την αριθ. πρωτ. 
916/15-06-2020  (ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π. του Ευρωπαύκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου 

  «Δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του 

Ινςτιτοϑτου Σεκμηρύωςησ  Ϊρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» και κωδ. ΟΠ: 

5131163 του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

6) το με αριθ. πρωτ……….. ϋγγραφο τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα», με το οπούο διατυπώνεται η θετικό ςϑμφωνη γνώμη 
επύ του ςχεδύου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ,  

7) 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), 
 
ςυμφωνόθηκαν ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικεύμενο – περιγραφό του ϋργου 

Η υλοπούηςη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαιτεύ την 
εξαςφϊλιςη οριςμϋνων υπηρεςιών, απαραύτητων για την απρϐςκοπτη υλοπούηςό 
τουσ. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη αυτών των 
υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Κρύςιμο, ωςτϐςο, παρϊγοντα για το Έργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αποτελεύ ϋνα 
ςϑνολο χαρακτηριςτικών των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ , διϐτι αυτϊ το 
επηρεϊζουν αποφαςιςτικϊ. 
Ειδικϐτερα, τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των προγραμμϊτων επιμϐρφωςησ (ειςαγωγικόσ 
εκπαύδευςησ και διαρκοϑσ επιμϐρφωςησ) εύναι τα εξόσ: 
 Σα προγρϊμματα ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των φορϋων τησ δημϐςιασ 

διούκηςησ ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. Οι απαιτόςεισ διατυπώνονται 
διαρκώσ και ϋχουν ανϊγκη επεξεργαςύασ πριν να διαμορφωθοϑν ςε προγρϊμματα 
επιμϐρφωςησ. Επύςησ, μετϊ το ςχεδιαςμϐ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων, η 
ακριβόσ ημερομηνύα υλοπούηςησ εξαρτϊται απϐ ςειρϊ ϊλλων παραγϐντων, ϐπωσ η 
διαθεςιμϐτητα των επιμορφοϑμενων – ςτελεχών τησ δημϐςιασ διούκηςησ, η 
διαθεςιμϐτητα των μελών Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ κ.λπ. Αποτϋλεςμα αυτών εύναι 
ϋνασ δυναμικοϑ χαρακτόρα χρονοπρογραμματιςμϐσ βραχυχρϐνιου ό – ςτην 
καλϑτερη περύπτωςη – μεςοπρϐθεςμου χρονικοϑ ορύζοντα με ςυχνό την περύπτωςη 
τησ τροποπούηςόσ του. 

Σα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, υλοποιοϑνται, κατ’ αρχόν, ςτουσ χώρουσ τησ 
Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ και του Περιφερειακοϑ Ινςτιτοϑτου Θεςςαλονύκησ. 
Ψςτϐςο, ανϊλογα με τον αριθμϐ των προγραμμϊτων και τον προγραμματιςμϐ τουσ, 
υπϊρχει ανϊγκη χρόςησ και ϊλλων χώρων εκτϐσ των εγκαταςτϊςεων αυτών. 





181 

 

Για τισ ανϊγκεσ των προγραμμϊτων απαιτεύται μετακύνηςη μϋρουσ ό ςυνϐλου των 
επιμορφοϑμενων και των μελών του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, με κϊλυψη υπηρεςιών 
διαμονόσ – διατροφόσ για τουσ επιμορφοϑμενουσ και διαμονόσ – διατροφόσ και 
μετακύνηςησ για τα μϋλη του Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ, καθώσ και ςειρϊσ ϊλλων 
υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ. 
Σα ανωτϋρω χαρακτηριςτικϊ ϋχουν και τα προγρϊμματα του Ι.Σ.Ε.Κ. του ΕΚΔΔΑ. 
Εξϊλλου, και οι εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ τησ ΕΔΔΑ απαιτοϑν την εξαςφϊλιςη 
αντύςτοιχων υπηρεςιών. Σο ϋργο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη 
αυτών των υπηρεςιών, οι οπούεσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
Επιπρϐςθετα, ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ςπουδών τησ ΕΔΔΑ προβλϋπεται μια 
ςειρϊ απϐ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ για τουσ/τισ ςπουδαςτϋσ-τριεσ, πϋραν των 
μαθημϊτων. Οι εκπαιδευτικϋσ αυτϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ ςυνδϋονται οργανικϊ με 
το πρϐγραμμα των μαθημϊτων και την πρακτικό ϊςκηςη, εύναι διαλϋξεισ, ομιλύεσ και 
εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο εςωτερικϐ και το εξωτερικϐ. Πϋραν των επιςκϋψεων ςτο 
εςωτερικϐ, εκτιμϊται ϐτι μια εκπαιδευτικό επύςκεψη των ςπουδαςτών/τριών ςε 
ϐργανα και φορεύσ του εξωτερικοϑ με τουσ οπούουσ θα ςυνεργαςτοϑν ςτη ςυνϋχεια 
εύναι πολϑ ςημαντικό για την κατϊρτιςό τουσ. το πλαύςιο αυτϐ  για τουσ/τισ 
ςπουδαςτϋσ/τριεσ, προβλϋπονται εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και υλοπούηςη πρακτικόσ 
εκπαύδευςησ ςε πϐλεισ του εξωτερικοϑ και φορεύσ τησ ΕΕ (κατϊ τα ιςχϑοντα ςτο 
εκϊςτοτε Πρϐγραμμα πουδών τησ ΕΔΔΑ). 

 

Σα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτα οπούα αφορϊ το Ϊργο, εντϊςςονται 
ςε Πρϊξεισ του Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014-2021». 

1.1.Τπηρεςύεσ του Έργου (Σμόμα 3) 

Σο Ϊργο αποςκοπεύ ςτην κρϊτηςη θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων  

(μετ΄ επιςτροφόσ) για την πραγματοπούηςη των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

1.2.Αναλυτικό περιγραφό του ϋργου (Σμόμα 3) 

Οι ζητοϑμενεσ απϐ τον Ανϊδοχο υπηρεςύεσ εύναι οι εξόσ:   

 

ΚΨΔ.  

ΤΠΗΡ. 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΨΝ 

Τ9Α 

Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια 

αεροπορικών ειςιτηρύων (μετ’ επιςτροφόσ) 

για τισ μετακινόςεισ των ειςηγητών ςτα 

προγρϊμματα που διενεργεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

(ΙΝ.ΕΠ., Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., Ι.Σ.Ε.Κ.  και Ε..Δ.Δ.Α.) 

ςτην Ελλϊδα 

Αφορϊ τισ μετακινόςεισ 

ειςηγητών προσ και απϐ ϐλεσ τισ 

πϐλεισ που αναφϋρονται ςτα 

Σμόματα 1 και 2 τησ 

Διακόρυξησ, καθώσ και τισ 

μετακινόςεισ ειςηγητών τησ 

Ε..Δ.Δ.Α. και του Ι.Σ.Ε.Κ. 

Τ9Β 

Κρατόςεισ θϋςεων και προμόθεια 

αεροπορικών ειςιτηρύων (μετ’ επιςτροφόσ 

για τισ μετακινόςεισ ςυμμετεχϐντων ςτα 

πλαύςια ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων ςτο 

εξωτερικϐ) 

Αφορϊ τισ μετακινόςεισ 

ςυμμετεχϐντων ςτα πλαύςια 

δρϊςεων ςτο εξωτερικϐ 

(Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, 

Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, 

Φϊγη, Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, 
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Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, 

Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, 

Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, 

κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, 

Όςλο, Ελςύνκι, τοκχϐλμη, 

Κοπεγχϊγη) 

 

Αναλυτικϊ: 

 Τπηρεςύεσ Τ9Α-Τ9Β 
Η Τπηρεςύα Τ9 αφορϊ ςτην κρϊτηςη θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων 

(μετ’ επιςτροφόσ): 

 για τισ μετακινόςεισ των ειςηγητών ςτα προγρϊμματα που διενεργεύ το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΙΝ.ΕΠ., Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ., Ι.Σ.Ε.Κ. και Ε..Δ.Δ.Α.) ςτην Ελλϊδα (Τ9Α). 

 για τισ μετακινόςεισ ςυμμετεχϐντων ςτα πλαύςια ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων ςτο 
εξωτερικϐ, Βρυξϋλλεσ, Λουξεμβοϑργο, Παρύςι, Λονδύνο, τραςβοϑργο, Φϊγη, 
Γενεϑη, Υρανκφοϑρτη, Βερολύνο, Βϐννη, Ρώμη, Μαδρύτη, Ζϊγκρεμπ, 
Λιουμπλιϊνα, Βελιγρϊδι, Σύρανα, κϐπια, ϐφια, Βουκουρϋςτι, Όςλο, Ελςύνκι, 
τοκχϐλμη, Κοπεγχϊγη. 

 
Προδιαγραφέσ 
υνοπτικϊ, θα πρϋπει να τηροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ, ωσ προσ την υπηρεςύα 
κρϊτηςησ θϋςεων και προμόθειασ αεροπορικών ειςιτηρύων, για να γύνει δεκτό η 
Σεχνικό Προςφορϊ: 

Δυνατϐτητα κρϊτηςησ θϋςεων και προμόθεια αεροπορικών ειςιτηρύων ςε ϐλη την 
Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. 
Κρϊτηςη ειςιτηρύων μϋςω αναγνωριςμϋνων αεροπορικών εταιρειών μελών τησ 
ΙΑΣΑ.  
Δυνατϐτητα αλλαγόσ πτόςησ ό/και δρομολογύου ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ.  
Ολοκλόρωςη τησ κρϊτηςησ ειςιτηρύων το αργϐτερο εντόσ μύασ εργϊςιμησ ημϋρασ 
απϐ την ημερομηνύα ενημϋρωςησ του Αναδϐχου. 
Ωμεςη ϋκδοςη, εκτϑπωςη και αποςτολό των ειςιτηρύων και των αντύςτοιχων 
vouchers καθώσ και ηλεκτρονικό αποςτολό των e-tickets ςτουσ μετακινοϑμενουσ 
ειςηγητϋσ και ςτην Αναθϋτουςα  αρχό. 
Δυνατϐτητα ϋκδοςησ ςχετικών αναφορών με ϋνδειξη τουλϊχιςτον των 
πραγματοποιηθϋντων ταξιδιών, των αριθμών ειςιτηρύων (ϐπου απαιτοϑνται), των 
ονοματεπωνϑμων των μετακινοϑμενων, τησ ώρασ αναχώρηςησ και ώρασ 
επιςτροφόσ ςε πραγματικοϑσ χρϐνουσ, καθώσ και μηνιαύασ αναλυτικόσ κατϊςταςησ 
των υπηρεςιών που ϋχουν παραςχεθεύ, καθώσ και του υπολειπομϋνου 
προϒπολογιςμοϑ ςτη Διεϑθυνςη Οικονομικοϑ του Ε.Κ.Δ.ΔΑ. Οι Προςφϋροντεσ 
οφεύλουν να υποβϊλλουν μαζύ με την προςφορϊ τουσ δεύγμα των ανωτϋρω 
αναφορών. 
Επικοινωνύα και ςυνεννϐηςη με την Αναθϋτουςα  αρχό και τουσ μετακινοϑμενουσ 
για τη διευθϋτηςη των διαδικαςιών μετακύνηςησ. 

 
Ειδικϊ για τισ πτόςεισ εξωτερικοϑ: 

Δυνατϐτητα επιλογόσ δρομολογύων εύτε απευθεύασ εύτε με ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ 
(transit) με τον περιοριςμϐ ϐτι ο μϋγιςτοσ χρόνοσ καθυςτϋρηςησ transit να μην 
ξεπερνϊ τισ 9 ώρεσ. 

Ο ναύλοσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τη δυνατότητα μεταφορϊσ αποςκευόσ.  
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Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελϋςει το ϋργο με τον τρόπο, τα μϋςα και την 

μεθοδολογύα που προτεύνει ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του, ςτην οπούα τα 

ςυμβαλλόμενα μϋρη παραπϋμπουν και η οπούα αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 

παρούςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Φρηματοδότηςη ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι το Τπουργεύο Εςωτερικών, 
Κωδ. ΑΕ4151. 

Η δαπϊνη για την εν λϐγω ςϑμβαςη βαρϑνει τισ ςχετικϋσ πιςτώςεισ του 

προϒπολογιςμοϑ του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ με Κ.Α.: 

9492 για τα οικονομικϊ ϋτη 2022-2023. 

Η υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτισ πρϊξεισ με τύτλο:  

Α) «ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 - 2021» με κωδικό MIS 
5000245, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» 
με την αριθ. πρωτ. 3632/30.12.2015 (ΑΔΑ: 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε) απϐφαςη του Ειδικοϑ 
Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τισ αριθ. πρωτ. 1250/18.05.2016 (ΑΔΑ: 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78), 
1172/14-05-2018 (ΑΔΑ:ΧΑ123465ΦΙ8-ΝΣΗ), 2356/14.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΧ465ΦΙ8-
ΝΜ4), και 561/16-03-2020 (ΑΔΑ: Χ62Γ46ΜΣΛΠ-ΧΝΟ) ϐμοιεσ αποφϊςεισ καθώσ και 
για την ςυνϋχεια ομούων δρϊςεων κατϊρτιςησ. 

 

Β) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Β΄ΥΑΗ» με κωδικό MIS 5010844, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο 
Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 
3107/17.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΞ24465ΦΙ8-77Κ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα 
Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
με τισ αριθ. πρωτ.  1275/21-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΡ465ΦΙ8-Ρ0Ξ), 3155/05-12-2018 (ΑΔΑ: 
6ΥΘΧ465ΦΙ8-7ΒΛ) και 859/24-04-2020 (ΑΔΑ: Χ1ΣΞ46ΜΣΛΠ-2ΓΟ) αποφϊςεισ.  

 

Γ) «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ – Γ΄ΥΑΗ» με κωδικϐ MIS 5057208, η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π. 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα 2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 916/15-06-2020 
(ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46ΜΣΛΠ-ΖΨΕ) απϐφαςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα Διαχεύριςησ Σομεακών Ε.Π 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου και 

 

Δ) τησ Πρϊξησ με τύτλο «Δράςεισ του ΕΚΔΔΑ για τθν υποςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ 

λειτουργίασ του Ινςτιτοφτου Τεκμθρίωςθσ  Ζρευνασ και Καινοτομιϊν (ΙΤΕΚ)» και κωδ. ΟΠΣ: 

5131163 του Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα». 

 

 

Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη - Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του Προγρϊμματοσ Δημοςύων 
Επενδϑςεων, αριθ. ενϊριθμου ϋργου 2015Ε41510001 τησ Πρϊξησ με τύτλο: 
«ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2014 – 2022», αριθ. ενάριθμου έργου 
2018Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΕΛΕΦΨΝ 
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ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Β’ ΥΑΗ», αριθ. 
ενάριθμου έργου 2020Ε41510000 τησ Πράξησ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 
ΣΕΛΕΦΨΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ- Γ’ 
ΥΑΗ»  και αριθ. ενϊριθμου 2022Ε41510000 τησ Πρϊξησ με τύτλο: «Δρϊςεισ 
του ΕΚΔΔΑ για την υποςτόριξη και ανϊπτυξη τησ λειτουργύασ του Ινςτιτούτου 
Σεκμηρύωςησ  Έρευνασ και Καινοτομιών (ΙΣΕΚ)» καθώσ και ομούων δρϊςεων 
κατϊρτιςησ από την ΑΕ4151 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διϊρκεια 

Η διϊρκεια τησ παροϑςασ ορύζεται για 12 μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ 
του ςυμφωνητικού και πϊντωσ ϐχι πϋραν τησ 31.12.2023. 

ημειώνεται, ϐτι η υλοπούηςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων και η ενδεχϐμενη ανϊγκη 
παροχόσ υποςτηρικτικών υπηρεςιών, οι οπούεσ προβλϋπονται ςτην παροϑςα, 
εξαρτϊται απϐ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ, μη ελεγχϐμενουσ απϐ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ϐπωσ 
αιτόματα φορϋων βϊςει ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών, επιλογό μεθϐδου 
υλοπούηςησ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, διαθεςιμϐτητα υπαλλόλων να 
ςυμμετϊςχουν ςε αυτϊ, διαθεςιμϐτητα ειςηγητών για να τα υλοποιόςουν, 
χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ που δεν εύναι γνωςτϋσ ςόμερα, επεύγουςεσ δρϊςεισ ςτο πλαύςιο 
μνημονιακών υποχρεώςεων κ.λπ.). Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν μπορεύ να 
δεςμευθεύ για ακριβϋσ χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων και – κατ’ επϋκταςη – των αναγκαύων υπηρεςιών που θα ζητοϑνται απϐ 
τον «Ανϊδοχο». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου, 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 υποχρεοϑται να διαθϋτει για την υλοπούηςη τησ ςϑμβαςησ Ομϊδα ϋργου 
αποτελοϑμενη απϐ τρύα (3) τακτικϊ μϋλη (με ιςϊριθμα αναπληρωματικϊ μϋλη ςε 
περύπτωςη κωλϑματοσ) ώςτε να μπορεύ να εκπληρώςει προςηκϐντωσ και ακριβϐχρονα 
τισ υποχρεώςεισ του και πρϋπει απϐ την υπογραφό τησ παροϑςασ να εύναι ϋτοιμοσ να 
τισ παρϋχει.  

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 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 τρύτουσ υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςό τησ. 

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.  
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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 
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. το πρϐςωπο του 
αντικαταςτϊτη δεν θα πρϋπει να ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ διακόρυξησ του 
διαγωνιςμοϑ ενώ θ α πρϋπει να πληροϑνται, 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. 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 
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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. 

 

Κατϊ τα λοιπϊ, ωσ προσ τουσ όρουσ παροχόσ των υπηρεςιών και τισ 
υποχρεώςεισ του Αναδόχου ιςχύουν οι απαιτόςεισ-τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του 
ϋργου όπωσ περιγρϊφονται ςτη Διακόρυξη και τα Έγγραφα τησ ύμβαςησ  και η 
τεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου, τα οπούα αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 
παρούςασ.  

                                         

ΑΡΘΡΟ 5  

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ και παραλαβό των Τπηρεςιών του Έργου 

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, 

κατϊ περύπτωςη, απϐ την κατϊ περύπτωςη αρμϐδια εκπαιδευτικό μονϊδα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οπούα 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, 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. Με την ύδια απϐφαςη 

ορύζονται και ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμϐδιασ μονϊδασ, ςτουσ οπούουσ ανατύθενται 

επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ. ε αυτό την περύπτωςη ο 

επϐπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.  

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 η μονϊδα που παρακολουθεύ τη 

ςϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον Ανϊδοχο που 

αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχϑει με το ϊρθρο 107 του Ν. 4782/2021, η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

γύνεται απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο 

ϊρθρο 221 παρ. 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016. 

Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ με βϊςη την 

τεκμηριωμϋνη ειςόγηςη των κατϊ περύπτωςη οριζόμενων ωσ εποπτών, μπορεύ 

δε να καλεύται να παραςτεύ και εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

διαδικαςύασ  η επιτροπό παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ 
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εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του 

αποφαινϐμενου οργϊνου, β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την 

απϐρριψη των παρεχϐμενων υπηρεςιών. Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςτισ 

τμηματικϋσ παραλαβϋσ.   

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ 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 και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ 

ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

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, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Με 

την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην 

οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο 

οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη. Αν διαπιςτωθεύ ϐτι  

επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 

αποφαινϐμενου οργϊνου  απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα με 

την επιφϑλαξη των οριζϐμενων ςτο ϊρθρο 220 του ν.4412/2016. 

Σο πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των παραςχεθειςών υπηρεςιών εγκρύνεται ςε 

μηνιαύα βϊςη και κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον Ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικϐ 

διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των 

παραδοτϋων υπηρεςιών και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ ό πρωτϐκολλο με 

παρατηρόςεισ κατϊ τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, 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 ςϑμφωνα με 

τα προβλεπϐμενα ςτην  παρ. 6 του ϊρθρου 219 του ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ αποδεςμεϑεται τμηματικϊ, κατϊ το ποςϐ που αναλογεύ 

ςτην αξύα του μϋρουσ του τμόματοσ των υπηρεςιών που παραλόφθηκε οριςτικϊ, με 

απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ Επιτροπόσ 

Παραλαβόσ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων 

των προβλεπϐμενων ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αμοιβό – Σρόποσ πληρωμόσ 

Η τιμϋσ των παρεχόμενων υπηρεςιών του Αναδόχου  υπηρεςύεσ, εύναι  αυτϋσ που 
αποτυπώνεται ςτην οικονομικό προςφορϊ του και ςτα παραρτόματα 1, 2 και 3 
τησ παρούςασ ςύμβαςησ,  που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. Οι τιμϋσ 
χρϋωςησ εύναι ανϊ ημϋρα και ϊτομο και παραμϋνουν αμετϊβλητεσ καθόλη τη 
διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται. 

Η προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη ανϋρχεται ςε  343.600,00 € (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου 
του δικαιώματοσ προαύρεςησ) (δεν ϋχει Υ.Π.Α.)). Κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ 
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ςύμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει μονομερώσ (δικαύωμα 
προαύρεςησ) μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του προώπολογιςμού 
κϊθε επιμϋρουσ υπηρεςύα του οικεύου τμόματοσ τησ παρούςασ, με αντύςτοιχη 
τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ (δικαύωμα προαύρεςησ ανϊ υπηρεςύα).  

Η αμοιβό του Αναδόχου θα πραγματοποιεύται απολογιςτικϊ με βϊςη τισ εν τοισ 
πρϊγμαςι αιτηθεύςεσ από το ΕΚΔΔΑ  και τελικώσ προςφερθεύςεσ υπηρεςύεσ (ανϊ 
ημϋρα και ϊτομο). ε καμύα περύπτωςη το ΕΚΔΔΑ δεν δεςμεύεται από τισ 
προώπολογιςθεύςεσ ποςότητεσ  και την προώπολογιςθεύςα αξύα τησ ςύμβαςησ 
τισ οπούεσ δεν υποχρεούται να εξαντλόςει εντόσ του χρόνου ιςχύοσ τησ. 

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται τμηματικϊ με την εξϐφληςη τησ 
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) Υ.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. 

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). 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Απόρριψη παραδοτϋου – αντικατϊςταςη  

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 

εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών με ϊλλα, που εύναι ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ 

τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η 

αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η 

προθεςμύα που ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 

25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ 

ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2 τησ παροϑςασ, 

λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο Ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τησ υπηρεςύεσ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην 

προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κόρυξη αναδόχου εκπτώτου – Κυρώςεισ 

ϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ, με την 
επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, 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 υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ την παροϑςα ςϑμβαςη 
ό/και δεν ςυμμορφωθεύ με τισ ςχετικϋσ γραπτϋσ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, που εύναι 
ςϑμφωνεσ με τη ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ εντϐσ του ςυμφωνημϋνου χρϐνου 
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ 

β) 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 και ςτην παρ. 

6.2.2 τησ Διακόρυξησ, 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 (β) αυτό του κοινοποιεύται ςτον ανϊδοχο ειδικό ϐχληςη, η οπούα 

μνημονεϑει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του ν. 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. 
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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 ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο.  

 

Ο Ανϊδοχοσ δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ για λϐγουσ που αφοροϑν ςε υπαιτιϐτητα του 

ΕΚΔΔΑ ό αν ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ. 

 

ε περύπτωςη που, με βϊςη τη φϑςη των ζητοϑμενων υπηρεςιών, δϑναται κατϊ την 

κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να παραταθεύ η ςυνολικό ό τμηματικό προθεςμύα  

παρϊδοςησ των υπηρεςιών, 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 πλημελοϑσ 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

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, ϐπωσ ιςχϑει την υπ΄ αρ…………….. εγγυητικό 
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ τησ …………………., ποςοϑ ……………  (4% επύ τησ 
ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.) και χρονικόσ διϊρκειασ αϐριςτου χρϐνου.  

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 τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ 

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.  
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ τα εγγυϊται και δεςμεϑεται ανϋκκλητα 
ςτο ΕΚΔΔΑ  ϐτι: α) τηρεύ και θα 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 δικαύου, 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. 

β) θα ενεργεύ ςϑμφωνα με το Νϐμο και την παροϑςα ςϑμβαςη, ϐτι θα λαμβϊνει τα 
κατϊλληλα μϋτρα για να διαςφαλύςει την ομαλό και προςόκουςα εκτϋλεςη τησ 
παροϑςασ ςϑμφωνα με τη διακόρυξη και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςι ϐυι δεν θα 
ενεργόςει αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ 
παροϑςασ ςϑμφωνα με τη ρότρα ακεραιτϐτητασ που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα και 
αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ.  

2. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ 
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι 
ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. 
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Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και 
των υπεργολάβων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

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. 

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) 
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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. 

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,  
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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 11 

Τπεργολαβύα 

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 ςϑμβαςησ ο  Ανϊδοχοσ με το υπ΄ αριθμ..... ϋγγραφο ενημϋρωςε 

την Αναθϋτουςα  αρχό για 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 πληρού το ςχετικϐ κριτόριο 

επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ.   
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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. 

 

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 διακόρυξησ, 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.  

Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρ. 18 απϐ τουσ υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθϑνη του κυρύου Αναδϐχου. 

ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθϑνη για την εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη του ϋργου 
φϋρει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ. 

Ο υπεργολϊβοσ λαμβϊνει γνώςη τησ ςυνημμϋνησ ςτην παροϑςα ρότρασ ακεραιτϐτητασ 
και δεςμεϑεται να τηρόςει τισ υποχρεώςεισ που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν. Η ωσ ϊνω 
δϋςμευςη περιϋρχεται ςτην αναθϋτουςα αρχό με ευθϑνη του αναδϐχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να αυξόςει 

μονομερώσ (δικαύωμα προαύρεςησ) μϋχρι το ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ του 

προϒπολογιςμοϑ κϊθε επιμϋρουσ υπηρεςύα του οικεύου τμόματοσ τησ υπϐ ανϊθεςη 

ςϑμβαςησ,  με αντύςτοιχη τροποπούηςη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ (δικαύωμα 

προαύρεςησ ανϊ υπηρεςύα), ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του 

ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ επιτρϋπεται 

να γύνει μϐνο μϋςα ςτα χρονικϊ ϐρια τησ ςϑμβαςησ.  

Επύςησ, η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ χωρύσ να απαιτεύται 

νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ κατϊ περύπτωςη 

αρμϐδιασ εκπαιδευτικόσ 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 (< 144.000,00 €, 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. 

τισ υπϐ ςτοιχ. (α) και (β) περιπτώςεισ τροποπούηςησ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ, η 

αναθϋτουςα αρχό δημοςιεϑει ςχετικό γνωςτοπούηςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ε.Ε., 
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η οπούα περιϋχει τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ζ΄ του Παραρτόματοσ V 

του Προςαρτόματοσ Α΄ και δημοςιεϑεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του Ν. 4412/2016. 

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.  

Κϊθε τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ πριν την υπογραφό τησ πρϋπει να τϑχει τησ 

προϋγκριςησ απϐ την Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ε.Π. «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου 

Σομϋα». 

Μετϊ τη λϑςη τησ ςϑμβαςησ λϐγω ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 203 

του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2. τησ παροϑςασ, ϐπωσ και ςε περύπτωςη 

καταγγελύασ για ϐλουσ τουσ λϐγουσ τησ παραγρϊφου 4.6 , πλην αυτοϑ τησ περ.(α), η 

αναθϋτουςα αρχό δϑναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επϐμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ 

κατϊταξησ οικονομικϐ/ουσ φορϋα/εισ που ςυμμετϋχει/ουν ςτην παροϑςα διαδικαςύα 

ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςϑμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν το 

ανεκτϋλεςτο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ  και ςε 

τύμημα που δεν θα υπερβαύνει την προςφορϊ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρότρα 

υποκατϊςταςησ). Η ςϑμβαςη ςυνϊπτεται εφϐςον εντϐσ τησ τεθεύςασ προθεςμύασ 

περιϋλθει ςτην αναθϋτουςα αρχό ϋγγραφη και ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη 

πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ πρϐταςησ. Αν αυτϐσ δεν δεχθεύ 

την πρϐταςη ςϑναψησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον επϐμενο 

υποψόφιο  κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 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 τησ ςϑμβαςη για ϋνα απϐ 
τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρ. 73 του ν. 4412/2016 

ε) ο Ανϊδοχοσ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ ςε 

αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό 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 
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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 παραβεύ αποδεδειγμϋνα τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τη 

δϋςμευςη ακεραιϐτητασ, ωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο ςυνημμϋνο παρϊρτημα 4. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ανωτϋρα βύα 

Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών 
τουσ υποχρεώςεων ςτο μϋτρο που η αδυναμύα εκπλόρωςησ οφεύλεται ςε 
περιςτατικϊ ανωτϋρασ βύασ. 

Ο Ανϊδοχοσ, επικαλούμενοσ υπαγωγό τησ αδυναμύασ εκπλόρωςησ των 
υποχρεώςεών του ςε γεγονόσ που εμπύπτει ςτην ϋννοια τησ ανωτϋρασ βύασ, 
οφεύλει να γνωςτοποιόςει και επικαλεςθεύ προσ την αναθϋτουςα αρχό  τουσ 
ςχετικούσ λόγουσ και περιςτατικϊ εντόσ αποςβεςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) 
ημερών από τότε που ςυνϋβηςαν, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα. Η Αναθϋτουςα Αρχό αποφαςύζει μετϊ από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 
οργϊνου.  

Μόνο η ϋγγραφη αναγνώριςη από την Αναθϋτουςα Αρχό τησ ανωτϋρασ βύασ που 
επικαλεύται ο ανϊδοχοσ τον απαλλϊςςει από τισ ςυνϋπειεσ τησ εκπρόθεςμησ ό 
μη κατϊλληλα εκπλόρωςησ τησ προμόθειασ των υπηρεςιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ολοκλόρωςη ςυμβατικού αντικειμϋνου 

Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι ϋχει ολοκληρωθεύ όταν παραληφθούν οριςτικϊ, 
ποςοτικϊ και ποιοτικϊ οι υπηρεςύεσ, όταν αποπληρωθεύ το ςυμβατικό τύμημα 
και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ ό νόμιμεσ υποχρεώςεισ και 
από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και αποδεςμευθούν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ 
τα προβλεπόμενα ςτην παρούςα. 

 

  ΑΡΘΡΟ 16 

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 
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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 17 

Ειδικού όροι 

Πιθανό αυξομεύωςη του αριθμοϑ των ςυμμετεχϐντων ςτα προγρϊμματα ό ςυνϋδρια, ςε 
καμύα περύπτωςη δεν θα επηρεϊςει τισ τιμϋσ που αναφϋρονται ςτα ξενοδοχεύα που 
επελϋγηςαν και η χρϋωςη θα γύνεται ςϑμφωνα με τον ακριβό αριθμϐ των διαμενϐντων. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακϑρωςησ των γενομϋνων κρατόςεων μϋχρι και 
την παραμονό τησ ϋναρξησ των ςεμιναρύων ό των ςυνεδρύων ό και κατϊ τη διϊρκεια 
αυτών. την περύπτωςη ακυρώςεωσ ιςχϑουν τα εξόσ: ………. (πολιτικό ακυρώςεων του 
αναδόχου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτην τεχνικό προςφορϊ του). 

Για την παροχό των υπηρεςιών ςτισ ανωτϋρω πϐλεισ-περιοχϋσ ςτα ξενοδοχεύα του 
Παραρτόματοσ 1 και τισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ του Παραρτόματοσ 2 (Τπηρεςύεσ Τ1 ϋωσ 
Τ4), οι αντύςτοιχα προςφερϐμενεσ τιμϋσ αναφϋρονται ςτα ύδια παραρτόματα. 
ημειώνεται ϐτι οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι τιμϋσ κατ’ ϊτομο και περιλαμβϊνουν το 
ΥΠΑ 24%. Η ςυνολικό χρϋωςη θα υπολογύζεται από  την ανοιγμϋνη κατ’ ϊτομο 
τιμό επύ του αριθμού των ςυμμετεχόντων ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – 
ςυνϋδριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Για τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ εκτϐσ εξαςφϊλιςησ διαμονόσ και αιθουςών ο Ανϊδοχοσ 
οφεύλει να χρηςιμοποιόςει τουσ υπεργολϊβουσ που ϋχει προτεύνει ςτην τεχνικό 
προςφορϊ του και ευθϑνεται για την παροχό των υπηρεςιών τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι ϐροι 
τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, η Διακόρυξησ του διαγωνιςμοϑ, το θεςμικϐ τησ πλαύςιο και τα 
Ϊγγραφα   τησ ϑμβαςησ 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 εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ, αρμϐδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο 
δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το  Ενωςιακϐ και το Ελληνικϐ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

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 με τα Παραρτόματϊ τησ, η πρϊξη 
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κατακϑρωςησ, η οικονομικό προςφορϊ του Αναδϐχου και, τϋλοσ, η τεχνικό του 
προςφορϊ.  

Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι όροι τησ με αριθ. πρωτ. …../……. Διακόρυξησ και των 
Παραρτημϊτων τησ (Έγγραφα ύμβαςησ), που αποτελοϑν 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, 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.  

 

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 υμβαλλόμενοι 

Για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Για τον Ανϊδοχο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII - ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ  

 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Ε ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑ ΣΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

την Αθόνα, ςόμερα, την …/…../2022, τα παρακϊτω ςυμβαλλϐμενα μϋρη: 

α. το Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (εφεξόσ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που 

εδρεϑει ςτον Σαϑρο Αττικόσ, οδϐσ Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, που εκπροςωπεύται 

νϐμιμα για την υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ ………. (εφεξόσ, χϊριν ςυντομύασ, «ο 

υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ») και 

β. η εταιρύα με επωνυμύα ………., που εδρεϑει ………., που εκπροςωπεύται νϐμιμα για την 

υπογραφό τησ παροϑςασ απϐ ………. (εφεξόσ, χϊριν ςυντομύασ, «ο εκτελών την 

επεξεργαςύα»), 

ςυμφώνηςαν, ςυνομολϐγηςαν και ϋκαναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα:. 

Ωρθρο 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. 
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(ζ) Ψσ «τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα αςφαλεύασ» νοοϑνται τα μϋτρα που αποςκοποϑν 

ςτην προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ την τυχαύα ό παρϊνομη 

καταςτροφό, απώλεια, μεταβολό, ϊνευ ϊδειασ κοινολϐγηςη ό πρϐςβαςη δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που διαβιβϊςτηκαν, αποθηκεϑτηκαν ό υποβλόθηκαν κατ’ ϊλλο 

τρϐπο ςε επεξεργαςύα. 

Ωρθρο 2 – Πλαύςιο επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, με τη …/… ςϑμβαςη (εφεξόσ «κϑρια ςϑμβαςη»), ϋχει 

αναθϋςει ςτον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα την παροχό υπηρεςιών κρϊτηςησ 

αεροπορικών ειςιτηρύων και δωματύων ςε ξενοδοχεύα για την πραγματοπούηςη 

εκπαιδευτικών δρϊςεων τησ ΚΕ΄ Εκπαιδευτικόσ ειρϊσ τησ Ε..Δ.Δ.Α. ςε πϐλεισ του 

εξωτερικοϑ. 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 Προςϊρτημα 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»). 

Ωρθρο 3 – Τποχρεώςεισ του υπευθϑνου 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.   

Ωρθρο 4 – Τποχρεώςεισ του εκτελοϑντοσ 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 δεςμεϑονται 

για την τόρηςη εμπιςτευτικϐτητασ και επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα με βϊςη τισ οδηγύεσ 
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– εντολϋσ του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, το εφαρμοςτϋο δύκαιο περύ προςταςύασ των 

δεδομϋνων και την παροϑςα.  

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 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 

οριςμοϑ7. 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, 

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. 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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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. 

Ωρθρο 5 – Ευθϑνη 

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. 

Ωρθρο 6 – Διϊρκεια 

Η παροϑςα παρϐν Παρϊρτημα τύθεται ςε ιςχϑ απϐ την υπογραφό τησ και αποτελεύ 

αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ κϑριασ ςϑμβαςησ Α/…/2022. 

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/…../2022. 

Ωρθρο 7 – υνεργαςύα με τισ εποπτικϋσ αρχϋσ 

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 





208 

 

ελϋγχου του υπευθϑνου επεξεργαςύασ βϊςει του ιςχϑοντοσ δικαύου περύ προςταςύασ 

των δεδομϋνων. 

Ωρθρο 8 – Τποχρϋωςη μετϊ την περϊτωςη των υπηρεςιών επεξεργαςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ 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. 

Ωρθρο 9 – Διαβιβϊςεισ δεδομϋνων προςωπικοϑ 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. 

Ωρθρο 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. 

Ωρθρο 11  – Γενικού ϐροι 

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. 
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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. 

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. 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 1 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Ο εκτελών την επεξεργαςύα, ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ τησ κϑριασ ςϑμβαςησ, 

επεξεργϊζεται τισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα:  

Όνομα, επώνυμο, Δελτύο αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ ό διαβατηρύου ανϊλογα με ποιο 

ϋγγραφο θα ταξιδϋψει κ.λπ.  

2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΨΝ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Ο εκτελών την επεξεργαςύα, ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ τησ κϑριασ ςϑμβαςησ, 

επεξεργϊζεται δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα για τισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ 

υποκειμϋνων: 

Επιμορφοϑμενοι, Ειςηγητϋσ, πουδαςτϋσ ΕΔΔΑ,  μϋλη προςωπικοϑ και ςτελϋχη 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α 
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